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Eesmärk / tegevused Tulem Kulud 

Alus: MEM Määrus 7/02.02.22    Ettevalmistav toetus kokku 63500 

Eesmärk - Tagatud on kohaliku tegevusrühma toimimine ja strateegia koostamisprotsessi juhtimine.  38160 

Organisatsiooni üldjuhtimine Tegevusrühma üldjuhtimine on tagatud perioodil aprill 2022 - märts 2023 29760 

Piirkonna valdkondlik analüüs ja arenguvajaduste kirjeldamine, 
teemarühmade juhtimine. 

Strateegia koostamisprotsess on juhitud ja planeeritud tegevuskava on täidetud.   

Strateegia koostamise juhtrühma moodustavad JAP juhatuse liikmed ja 
kontori töötajad, mille tegevust koordineerib tegevjuht. 

Strateegia koostamisprotsessi tulemina on olemas dokument  
JAP tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2027  

7200 

Käesoleva projekti tehniline rakendamine  Kulud on kajastatud JAP raamatupidamises eraldi projektina 1200 

Tegevused strateegia välja töötamiseks ning sidusrühmade kaasamiseks. Eesmärk - Saavutatud on kokkulepped JAP tegevuspiirkonna arenguks.  21000 

Strateegia uuendamiseks vajalike andmete analüüs, andmetöötlus, 
fookusgrupi intervjuud. 

Tellitud on kuni 2 uuringut, tehtud on vajalikud päringud andmebaasidest, 
korraldatud on vähemalt 3 fookusgruppide intervjuud (august 2022). 

5400 

Sidusrühmade kaasamine strateegia uuendamise protsessis: kohtumised, 
arutelud, ideekorjed ja seminarid ning küsitlused. 

Koostamisprotsessi on kaasatud ettevõtjad, vabaühendused ja kohalikud 
omavalitsused ning piirkonnas tegutsevad huvigruppide võrgustikud (teenused 
kogukonna elanikele, turismivõrgustik, käsitöövõrgustik, toiduvõrgustik jm 
huvigrupid). Toimunud on kaks seminari ja vähemalt 6 arutelukohtumist (aprill 
2022 - veebruar 2023). 

3100 

Moodustatakse erinevad töörühmad, mille põhiülesanne on anda sisend 
strateegiasse nii analüüsi osas, kui ka uute sekkumiste kujundamisel. 

On kirjeldatud elukeskkonna, ettevõtluskeskkonna  kogukonna ja huvigruppide 
(võrgustike) arenguvajadused (august 2022). 

400 

Noorte kaasamine strateegia uuendusprotsessi JAP tegevuspiirkonna Noortekogu on ellu kutsutud ja osaleb aktiivselt strateegia 
ettevalmistusprotsessis (mai, november 2022). 

400 

Sotsiaalvaldkonnas võimalikud tegevused, mis leevendavad valdkonna 
probleeme JAP tegevuspiirkonnas. 

JAP tegevuspiirkonna sotsiaalvaldkonna vajadused on välja selgitatud ning 
tegevusvaldkonnad, mida piirkonnas on võimalik ESF+ programmist ellu viia on 
kaardistatud (juuni, november 2022). 

500 

Koostöö ja seosed teiste asjaomaste valdkondlike ja piirkondlike 
organisatsioonidega.  

Koostatud on võimalike koostööprojektide ideede kogum, tulenevalt piirkonna 
arenguvajadustest. Analüüsitud on seotud erinevate piirkonna 
arengudokumentidega (august 2022). 

200 

Strateegiaseminarid  Analüüsitud on erinevate valdkondade arenguvajadused (juuni 2022), 
strateegilised suunad ja eesmärgid on sõnastatud (september 2022) ning 
sekkumised/ meetmed on kirjeldatud (märts 2023). 

11000 

Teavitustegevus. Eesmärk - JAP tegevuspiirkonna strateegia uuendusprotsess on avalik ja piirkonna huvigruppidel on sellest ülevaade  4340 

Teavitus, sündmused Toimunud on strateegia koostamisprotsessi avaseminar (aprill 2022), koostatud 
on tegevuspiirkonna SWOT-analüüs. 

1700 

Teavitus, reklaammaterjalid On esitatud teavitused ja kutsed kohalikus meedias (3 korda), tegevusgrupi 
ühisstrateegia 2023-2027 on olemas trükisena   

2640 

JAP kodulehe jätkuv arendamine  JAP Koduleht kajastab kõike vajalikku informatsiooni, mis on kergesti 
kättesaadav. Strateegia koostamisprotsess on kajastatud. 

0 

 


