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1. Sissejuhatus
MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu arengustrateegia 2014-2020 koostamise seminar
toimus 09. aprillil 2015.a. Metsajõe Puhkemajas. Seminaril osalesid tegevusgrupi
liikmed, kokku ca 30 inimest. Esindatud olid nii mittetulundusühingute, ettevõtjate kui
omavalitsuste esindajad. Seminari käigus tegime kokkuvõtte lõppenud perioodist,
kaardistasime rühmatööna mõtted, millist olukorda peaks visioon kajastama ehk kuhu
soovime jõuda, püüdsime sõnastada arenguvisioonivisiooni aastaks 2020 ning
rühmatöö tulemusena selgitada välja peamised prioriteedid, mida piirkonnas arendada
ehk missugused võiksid olla meetmed järgmiseks rahastusperioodiks. Algust tehti
meetmelehtede koostamisega.

2. Lõuna-Järvamaa arenguvisioon aastaks 2020

Rühmatööde mõtted, prioriteedid visiooni sõnastamiseks:
Lõuna-Järvamaal elavad heas elukeskkonnas terved, ettevõtlikud, haritud, aktiivsed ja
õnnelikud inimesed, kes võtavad vastutuse kogukondliku elu toimimise eest.
Et oleks rohkem töövõtjaid ja rohkem tööandjaid; põlvkondade järjepidevus; tugevad ja
ettevõtlikud kogukonnad; koht, et tulla, olla, jääda ja eneseteostust teha.
Kogukonna ja kohaliku elu väärtustamine; kohaliku toidu kohapealne väärindamine; koostöö
(valdade ülene); ettevõtluse mitmekesistamine, järjepidevus; võimaluste loomine haritud
noortele piirkonnas; aktiivsed hõbepead; armastame ja hoiame oma kodukohta.
Järvamaa toit/põllumajandus; ühised turismipaketid; talutoodete pood; festivalipakett (Lillelaat
jne).
Lähtuvalt „Hoiame omasid“ koostöö kogukonna tasandil s.h. ka hariduses; säilitada ja tunda
rõõmu saavutatust; perede tegevuskeskuste loomine, perede heaolu; erinevate põlvkondade
kaasamine KOOSTÖÖLE erinevatel tasanditel; ELADA ELUSAMANA, ELU LÄBI
KOOSTÖÖ, HOIDA OMASID JA UUSI.
Oma „ROSIN“ – kõik teed viivad läbi Lõuna-Järvamaa; „rosinast“ lähtuvalt meetmed, teemad;
turism, majutus, kogukonnad teevad koostööd, suurem sidusus, koos on tugevam tunne; eakate
potentsiaali rakendamine oma elukogemuse, oskuste edasiandmisel noortele, seltsitegevus
vastavalt huvigruppidele; pärimuskultuuri au sees hoidmine; elukeskkonna korrastamine ja
väärtustamine; kõikide tegevuste jätkusuutlikkuse tagamine.
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Visioon 2008-2013:
Lõuna-Järvamaa on elujõuline, konkurentsivõimeline maapiirkond, kus kohalike inimeste
algatuste ning erinevate sektorite koostöö abil on loodud tänapäevane ja meeldiv elukeskkond.
Piirkonna ettevõtlus on mitmekesine, kohalikud tooted on väärtustatud ning laiemalt tuntud ka
väljaspool Lõuna-Järvamaad.

Visioon 2014-2020:
Lõuna-Järvamaa on elujõuline, konkurentsivõimeline, kaasaegse elu- ja töökeskkonnaga
piirkond. Meie inimesed on õnnelikud, terved, haritud, ettevõtlikud, aktiivsed ja teevad
koostööd. Piirkonna ettevõtlus on mitmekesine, kohalikud tooted ja teenused on
väärtustatud ning laiemalt tuntud ka väljaspool Lõuna-Järvamaad.

Rühmatöö tulemusena pakutud võimalikud meetmed:
ETTEVÕTLUS (alustamine, jätkusuutlikkus)
TURISM (koostöö ettevõtjate vahel, pakettide väljatöötamine, sündmused, mis toovad
turiste/huvilisi siia mitmeks päevaks)
NOORED
KOGUKONNATEENUS
ELUKESKKOND
KAASAEGNE ELUKESKKOND
ETTEVÕTLUS JA TÖÖKESKKOND
PIIRKONNA IDENTITEET, KOOLITUSED, VABA AJA TEGEVUSED
ETTEVÕTLUSE MITMEKESISTAMINE (kaugtöökohtade loomine, soodustamine)
ALGATUSVÕIMELISED NOORED
TURISM (KOOSTÖÖPROJEKTID) S.H. KOHALIK TOIT
TUGEVATE KOGUKONDADE TEGEVUS JA TRADITSIOONIDE SÄILITAMINE
KAASAEGNE ELUKESKKOND – PIIRKONDLIK ARENG
KOOLITUSED
ALTERNATIIVNE MAAMAJANDUS (LAMBAD, LINNUD, ALPAKAD), LÕPLIK
VÄÄRINDAMINE KOHAPEAL
AGRO-TURISM; KOHALIK TOIT
VÄÄRINDATUD ÖKO-TOODE (MOOSID, MARJAD)
KÄTTESAADAV HUVIHARIDUS, ERITI NOORTELE
ÕPIRASKUSTEGA NOORTE TÖÖÕPE
IDENTITEET, KOGUKOND – ÕPITOAD, TÄIENDKOOLITUSED, KÄSITÖÖ
(KOOLITAMINE, TURUNDAMINE), FESTIVALID
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ELUKESKKOND JA IDENTITEET
ETTEVÕTLUS, TÖÖKESKKOND
NOORED
HUVIHARIDUS, TÄIENDÕPE
TURISM
TURUNDAMINE, MAINEKUJUNDUSVÕRGUSTIK
ETTEVÕTLUS
SELTSITEGEVUS
TURISM-SPORT-MAJUTUS
HARIDUS, KOOLITUS
ELUKESKKOND, HOONESTUS, INFRA, LOODUS
NOORSOOTEGEVUSED

SÕNASTATUD MEETMED JA MEETME OSAKAAL EELARVEST:

 TEGUSAD ELANIKUD, ETTEVÕTLIK, JÄTKUSUUTLIK, AKTIIVNE
KOGUKOND (25%)
 ETTEVÕTLUSE JA TURISMI ARENDAMINE (50%)
 ELUKESKKONNA KAASAJASTAMINE (20%)
 KOOSTÖÖMEEDE (5%)
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MEEDE 1:
TEGUSAD ELANIKUD, ETTEVÕTLIK, JÄTKUSUUTLIK, AKTIIVNE KOGUKOND

Meetme eesmärk:
Lõuna-Järvamaal on aktiivsed, hoitud, koolitatud, tunnustatud, motiveeritud, teotahtelised,
rõõmsad ja õnnelikud elanikud. Lõuna-Järvamaa on tugev, ühtehoidev kogukond, kus toimub
aktiivne ühistegevus elu paremaks muutmisel kogukonna elanike algatusel.

Toetatavad tegevused:













Koolitused, seminarid, õppereisid, täiendõpe, õpitoad
Piirkonna tuntust suurendavad festivalid, laadad, teemapäevad
Kogukonda tutvustavate ürituste korraldamine
Külaseltside jätkusuutliku toimimise toetamine
Kogukondlike koostööprojektide toetamine
Piirkonna ajaloo, kohaliku pärandi uurimine, talletamine, edasi andmine, eri
põlvkondade kaasamine
Noortele suunatud üritused ja tegevused
Kogukonda liitvate tegevuste toetamine, võrgustumine
Kogukondade aktiviseerimine
Traditsioonide säilitamine ja kaasajastamine
Laste ja noorte huviariduse arendamine

Sihtgrupp:


MTÜ, seltsing, SA, FIE, OÜ, AS, KOV

Toetuse suurus ja määr:
Miinimum toetuse määr 500 EURi, 640 EURi
Maksimum toetuse määr 9000 EURi; 9999 EURi
MTÜ, seltsing, SA, KOV maksimaalselt kuni 90% toetus
OÜ, AS, ettevõtjad maksimaalselt kuni 60% toetus
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MEEDE 2:
ETTEVÕTLUSE JA TURISMI ARENDAMINE

Meetme eesmärk:
Lõuna-Järvamaal on mitmekesine ja arvukas väikeettevõtlus ning tugev ettevõtjate
koostöövõrgustik koos toimiva ühisturundusega.
Toetatavad tegevused:













Koolitused, seminarid, õppereisid
Alternatiivse maamajanduse toetamine
Töökohtade loomine
Kohaliku toidu väärindamine
Ühisturundus, turundusvõrgustiku loomine
Alustava ettevõtluse toetamine
Turismiettevõtluse toetamine
Töövahendite, seadmete soetamine
Töökeskkonna kaasajastamine
Ettevõtlikkuse arendamine
Turundustegevus (reklaam, messid)
Uute tegevuste väljaarendamine, tegevusalade laiendamine

Sihtgrupp:


MTÜ, seltsing, SA, FIE, OÜ, AS, KOV

Toetuse suurus ja määr:
Miinimum toetuse määr 1000 EURi, 100 000 EURi, 1500 EURi
Maksimum toetuse määr 100 000 EURi, 150 000 EURi, 200 000 EURi
MTÜ, seltsing, SA, KOV maksimaalselt kuni 90% toetus
OÜ, AS, ettevõtjad maksimaalselt kuni 60% toetus, 50%-60%
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MEEDE 3:
ELUKESKKONNA KAASAJASTAMINE

Meetme eesmärk:
Lõuna-Järvamaa on elujõuline, konkurentsivõimeline, kaasaegse elu- ja töökeskkonnaga
piirkond.

Toetatavad tegevused:







Elukeskkonda parandava infrastruktuuri ehitamine, parendamine
Atraktiivse elukeskkonna reklaamimine ja turundamine
Projekteerimine
Ehitamine
Vahendite soetamine
Renoveerimine

Sihtgrupp:


MTÜ, seltsing, SA, FIE, OÜ, AS, KOV

Toetuse suurus ja määr:
Miinimum toetuse määr 1000 EURi
Maksimum toetuse määr 200 000 EURi
MTÜ, seltsing maksimaalselt kuni 90% toetus
KOV maksimaalselt kuni 40% toetus
SA maksimaalselt kuni 60% toetus
OÜ, AS, ettevõtjad maksimaalselt kuni 60% toetus
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