
          
PROJEKTIKIRJELDUS 

Kinnitatud JAP juhatuse otsusega 3/18.12.2017 

1. Andmed taotleja kohta: 

Projekti nimi:  Arukate külade arenguprogramm 

Taotleja nimi:  MTÜ Järva Arengu Partnerid  

Taotleja esindaja nimi: Silva Anspal 

2. Taotleja lühitutvustus. Taotleja olemasolevad ressursid (inimesed, vahendid). 

Tegevusvaldkond. Tegevuskogemus (elluviidud tegevused ja projektid viimase kahe aasta jooksul). 

Liikmeskonna kirjeldus. Ettevõtetel taotluse esitamise hetkel töötajate registrisse kantud isikute arv.  

MTÜ Järva Arengu Partnerid on asutatud 2006 aastal maaelu arengu edendamiseks ja LEADER 

programmi elluviimiseks. Tegevuspiirkonda kuulub 2 omavalitsust: Järva vald ja Paide linn.  

Tegevusgrupp on ellu viinud mitmeid piirkonna arengule suunatud projekte. 

Aastatel 2009-2013 on ellu viidud 6 koostööprojekti, millest edukaim traditsioon Avatud Talude Päev 

sai 2015 aastal üle-eestilise mõõtme. Rahvusvaheliselt on läbi viidud 3 projekti koostöös Tšehhi, 

Soome ja Austria tegevusgruppidega. 

Aastatel 2015-2020 on ellu viidud 6 koostööprojekti: Piirkonna ühisturunduse korraldamine, 

Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine, Uuenduslikud ja innovaatilised projektiideed, YEAH 

-Noorte ettevõtlikkuse arendamine, 5*Nature, Jätkusuutlik maaettevõtlus Järvamaa tutvustamise toel. 

2020 aastal alustati uue koostööprojektiga Keskpõrandale kokku, mis on Järva Arengu Partnerid, 

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Raplamaa Partnerluskogu vaheline Kesk-Eesti arenduse projekt. 

2021 aastal on plaanis alustada siseriikliku koostööprojektiga Arukate külade arenguprogramm, 

jätkata rahvusvahelist ja siseriiklikku koostööd 5*Nature+ projektiga. 

Ühingu tegevmeeskonna moodustavad tegevjuht ja konsultant, kes omavad suuri kogemusi LEADER-

meetme rakendamisel ja erinevate projektide juhtimises. Tegevustesse on kaasatud liikmed, juhatus ja 

tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad, vabaühendused ja omavalitsused. 
 

3. Projekti  sihtrühm 

Kellele projekti tegevused on suunatud? Kes on otsesed ja kaudsed kasusaajad? Sihtrühma suurus? 

Ettevõtetel kliendigruppide ja turgude kirjeldus. 

Projekti sihtgrupp ja otsesed kasusaajad on JAP piirkonnast osalevate külade või piirkondade 

kogukonnad ja tegevusgrupp.  

Kaudseteks kasusaajateks on kõik Järvamaa elanikud, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused.  

 

4. Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid.  

Vajaduse põhjendus. Eesmärk sõnastada olukorra kirjeldusena, kuhu tahetakse projekti lõpuks jõuda. 

Millised on projekti tulemused?  

Ettevõtetel: mitu töökohta ja millal luuakse (või säilitatakse) projekti tulemusena? 

Projekti eesmärk on aktiivsed ja koostööle orienteeritud külakogukonnad JAP tegevuspiirkonnas. 

Selleks: 

1. Luuakse Eesti arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21) 

võrgustikuga; 

2. Iga osalev küla/piirkond loob aruka küla strateegia/tegevuskava või küla/piirkonna arengukava või 

valdkondliku tegevuskava; 

3. Iga osalev küla/piirkond viib ellu piloottegevuse – iga küla valib piloottegevuse, mida programmis 

rakendab; 

4. Kommunikatsioonitegevuste kaudu tutvustatakse arukate külade strateegiate loomise protsessi ja 

edulugusid pilootrakenduste kohta laiemale avalikkusele Eestis ja ka rahvusvahelise võrgustiku 

kaudu; 

5. Tegevusgrupp omandab kogemuse, kuidas arukate külade kontseptsiooni kohalikul tasandil 

rakendada ning saab vajadusel planeerida jätkutegevused uueks programmperioodiks 2021-2027. 

 

5. Projekti tegevuskava 



Mida planeeritakse teha projekti käigus?  

Projekti tegevused, mida ja millal soovitakse toetuse abil ellu viia? 

1. Osalemine Arukate külade arenguprogrammis - Arukate külade strateegiate koostamine, mis 

sisaldab: 

1.1 6 koolitusmoodulit1 erinevatel teemadel (sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste 

kasutusele võtmine, rohepöörde lahendused, võrgustike loomine ja inimeste kaasamine, linnade ja 

maapiirkondade koostöö, teenuste arendamine piirideüleselt, kohaturundus ja elanike juurde 

meelitamine piirkonda, nutikad transpordi ja logistika lahendused, isemajandamise võimekus ja 

ärilised teenused); 

1.2 2-päevane õppereis Eestis ja 5-päevane õppereis välisriiki (välisreis on planeeritud 2022 

kevadeks); 

1.3 Piloottegevuste elluviimine - iga küla või piirkond viib ellu vähemalt ühe strateegias välja toodud 

piloottegevuse. Piloottegevus valitakse strateegia koostamise ajal; 

1.4 Mentorlustugi  - iga küla saab oma mentori. Kokku on arvestatud 5 tööpäeva mentortuge igale 

külale/piirkonnale; 

1.5 Kommunikatsiooni- ja teavitustegevused - arukate külade alamleht veebis ja FBs, artiklid, info 

jagamine heade praktikate kohta, info jagamine Eesti ja rahvusvahelise kogukonnaga; 

1.6 Võrgustiku koordineerimine ja projektijuhtimine - kõigi tegevuste koordineerimine ja info 

jagamine, korralduslikud küsimused. Koostöö koordineerimine koolitajate, mentorite, kogukondade, 

rahvusvaheliste partneritega. 

2. JAP piirkonnas läbiviidavad tegevused külakogukonna võrgustiku tugevdamiseks ja koostöö 

edendamiseks: koolitused, seminarid, õppekäikäigud, kogemuste ja teadmiste vahetus ning ideekorjed 

JAP tegevuspiirkonna strateegia uuendamiseks. 

 
1 Koolitajate ja mentorite leidmiseks korraldatakse ühishange. 

6. Projekti vastavus JAP-i strateegiale, kohalikele arengukavadele, ettevõtte äriideele 

Seos JAP tegevuspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2020, teiste arengukavadega ja ettevõtte 

äriideega ning rahavoogude eelarvega.  Väljavõte strateegia/arengukava/äriplaani vastavast 

punktist. 

JAP strateegia 

Lk 10 - Vabaühenduste tegevuste süsteemsem planeerimine ning ühisürituste ja projektide 

pikaajalisem kavandamine võimaldab sisse tuua uuenduslikke lähenemisi ja integreerida erinevaid 

põlvkondi ühistegevustes. 

Lk 22 - 3.2. Arenguvajadused:  

SOTSIAALSED ümberkorraldused, et muuta maalelu atraktiivseks  

* Tugevate külakogukondade tekkeks soodsa keskkonna loomine (teavitamine, koolitused, 

ideereisid). 

* Küla- ja huvikeskuste olemasolu ja nendes tegevuse aktiviseerimine. * Olemasoleva inimressurssi 

maksimaalne kasutamine. * Noorte potentsiaali rakendamine. * Huvitegevuse võimaluste 

suurendamine ja vabaajategevuste mitmekesistamine. * Tingimuste loomine kohalikel ressurssidel 

põhinevate teenuste-toodete pakkumiseks. * Uute töökohtade loomine. 

 

7. Projekti mõju   

Kuidas aitavad projekti oodatavad tulemused kaasa meetme eesmärkide saavutamisele? Kuidas 

mõjutab projekti elluviimine näiteks elukeskkonna kvaliteeti / piirkonna arengut / ettevõtte arengut ja 

käibe kasvu / piirkonna mainet vms. 

Meetme eesmärk: Piirkonnasisene, riiklik ja rahvusvaheline koostöö loob sünergia ja seeläbi 

võimaluse piirkonnas ellu rakendada uuenduslikke ideid. /…/.  

 

Pikaajaliselt tegutsenud külakogukonnad saavad arenguhüppe võimaluse ning uued, ärganud 

külakogukonnad koostöökogemuse. 

Tegevusgrupp omandab kogemuse, kuidas arukate külade kontseptsiooni kohalikul tasandil rakendada 

ning saame planeerida jätkutegevused uueks programmperioodiks 2021-2027. 



Projekti kommunikatsioonitegevuse abil on võimalus üle-eestiliselt tutvustada meie piirkonna 

kogukondade huvitavaid ja tähelepanuväärseid ettevõtmisi, suurendades piirkonna tuntust. 

 

8. Uuenduslikkus, keskkonnasäästlikkus 

Mida tehakse teisiti, kui varem? Mis muutub organisatsioonis, kasusaajatele?  

Milline on projekti mõju energiasäästule ja keskkonnale (kirjeldada kindlasti  meede 3.1 ja 3.2 

korral)? 

Esmakordselt on algatatud Eesti-sisene koostööprojekt, milles osalevad üheksa LEADER 

tegevusgruppi, mis loob võimaluse saada ja jagada ideid, kogemusi, parimaid praktikaid üle Eesti. 

Kohalike strateegiate koostamiseprotsessi käigus on võimalus suunata sihipäraselt JAP 

tegevuspiirkonna kogukondade arengut. 

 

9. Piirkondlik eripära 

Projekti seotus loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtusega. Võimalik uute väärtuste loomine. 

Ettevõtluses: kuivõrd kasutatakse projektis ära piirkondlikku eripära või kohalikku ressurssi. 

JAP piirkond on aktiivsete kogukondadega. On toimunud palju huvitavaid ja uuenduslikke ettevõtmisi 

- koolitusi ning üritusi piirkonna elanikele.  

Vabaajaüritustel laiema piirkonna inimeste osalemine suurendab piirkonna tuntust ja pakub 

kogukonna liikmetele võimaluse koostööks ja enesearendamiseks.   

Üheks kogemuseks oli 2020 Kurjailma festivalil osalemine, mis andis osalevale kogukonnale värske 

lähenemise ühisürituste reklaamiks ja kajastamiseks, et see oleks tõhusam ja jõuaks sihtgrupini. 

Üks kasutamata ressurss on kogukonnaturism, mis tähendab seda, et kogukonnad võtavad aktiivselt 

osa oma küla või piirkonna loodus-, ajaloo-, kultuuriväärtuse tutvustamisest ja reklaamimisest.  

 

10. Koostöö arendamine, partnerlus 

Projekti panus kodanikuaktiivsuse kasvule.  

Projektist tõusev laiem tulu piirkonnale, tuntuse tõstmise või koostöö arendamise näol. 

Projekti käigus luuakse Eesti arukate külade võrgustik, mis loob võimaluse saada ja jagada ideid, 

kogemusi, parimaid praktikaid üle Eesti. Koostöövõimalused avarduvad läbi rahvusvahelise arukate 

külade (Smart Rural 21) võrgustiku. 

Koostöökokkulepe on sõlmitud partneritega: Tartumaa Arendusselts (juhtpartner), Valgamaa 

Partnerluskogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Võrumaa Partnerluskogu, 

Pärnu-Lahe Partnerluskogu, MTÜ PAIK, Ida-Harju Koostöökoda ning JAP. Projekti käigus 

planeerivad liituda veel neli tegevusgruppi. 

JAP tegevuspiirkonnas jätkub koostöö Järva valla ja Paide linnaga. 

 

11. Projekti jätkusuutlikkus 

Kuidas tagatakse algatuse jätkumine peale projekti lõppemist?  

Kuidas on tagatud investeeringute puhul sihipärane kasutamine vähemalt 5 aasta jooksul? 

Projekti lõppedes on käivitunud piirkonna külade/kogukondade võrgustik. Saadud kogemusi ja 

teadmisi on võimalik edasi jagada oma piirkonnas, et parimad praktikad saaksid laialdast kõlapinda. 

Tugevate kogukondade areng ja koostöö on LEADER lähenemise põhimõte ja piirkonna arengu 

oluline komponent.  

Projekt on andnud valdkonnale tervikuna arenguhüppe. Tegevusgrupi üheks töövaldkonnaks on 

piirkonna elavdamine, mis jätkub ka peale projekti tegevuste lõppemist. 

 

12. Muu oluline informatsioon, mida taotleja soovib lisada: 

 

14. Käesolevaga taotleja kinnitab, et: 

1. Organisatsioonil/ettevõttel on koos käesoleva projektiga pooleli* või menetluses** kolm või 

vähem LEADER projekti (va tegevusgrupp ja kohalikud omavalitsused). 



2. Organisatsioon/ ettevõte vastab kehtiva LEADER määruse ja riigiabi reeglitest tulenevatele 

nõuetele. 

3. Tal ei ole taotlemise ajal ja maksetaotluse esitamisel maksuvõlgu või need on ajatatud. 

4. Ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või investeeringu kohta toetust  muudest 

kohtadest. 

5. Ta on tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tagastanud. 

6. Tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega välja kuulutatud pankrotti. 

7. Projekti elluviimist alustatakse järgmisel päeval või hilisemal kuupäeval kui kohalik 

tegevusgrupp on taotluse esitanud PRIA-le. 

8. Ta vastab tähtaegselt JAP-i järelpärimistele ning esitab projektide seireks vajalikud aruanded  

tähtaegselt. 

9. Toetuse saajana viib investeeringu ellu vastavalt projekti ajakavale. 

10. Toetuse saajana avalikustab projekti tegevusi ja viitab rahastajale investeeringuobjektil ja oma 

kodulehel ning esitab JAP kontorile 2-3 pilti investeeringuobjektist või tegevustest. 

 

*Pooleli projekt – PRIA poolt kinnitatud;  

**Menetluses projekt – taotlus, mis esitatud läbi e-pria, kuid pole veel saanud PRIA otsust (on JAPis 

tehnilises kontrollis, hindamisel või PRIAs menetluses) 

 

 

 


