1. Kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna
arenguvajaduste kirjeldus
•

Strateegias sisalduv kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna
arenguvajaduste ja -potentsiaali analüüs on konkreetne ning
tegevuspiirkonna iseloomustamiseks on kasutatud ka trende. Seosed
olukorra analüüsi, arenguvajaduste ja SWOTi vahel on selged ja
loogilised. Selgelt on välja toodud piirkonna eripära.

•

SWOT analüüsi puhul on tegurite ristanalüüsi käigus välja toodud võimalikud tegevused, seos meetmega
ja millist piirkonna eripära tugevust antud tegevus aitab esile tuua.
Strateegiline siht S → W: Kuidas tugevuste olemasolu mõjutab uute võimaluste teket?
Strateegiline siht W → O: Kuidas nõrkuste vähendamine mõjutab uute võimaluste teket?
Strateegiline siht S → T: Kuidas kasutada tugevusi ohtude vältimiseks?
Strateegiline siht W → T: Kuidas nõrkuste vähendamine tõrjub ohtusid?
Rahvastikutrendid on välja toodud ja prognoosi puhul on kasutatud ka motiveerivat trendi.

•
•
•
•
•
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2. Strateegia eesmärkide ja meetmete asjakohasus
•

Strateegia sisaldab selgeid saavutatavaid eesmärke ja nende hierarhiat, sh eesmärkidele ja
meetmetele vastavate väljund- ja tulemusnäitajate selgeid ja mõõdetavaid sihttasemeid.
Strateegia eesmärgid ja meetmed tulenevad olukorra analüüsist, arenguvajadustest ja SWOTist
ning on selgelt ja konkreetselt kirjeldatud ja seotud piirkonna eripäradega.

•

Strateegias on igale valdkonnale seatud reaalsed, kuid ambitsioonikad eesmärgid. Ettevõtluse
mõjuindikaatoriks on valitud piirkonnas töölkäijate arv, mida soovitakse suurendada 3% võrra,
samuti soovitakse piirkonnas 80 uut ettevõtet. Elukeskkonda mõõdetakse elanikkonna
rahuloluga ja piirkonda külastavate turistide arvu suurenemisega 30%. Mõjuindikaatorit
mõõdetakse perioodi lõpus, väljund ja tulemusindikaatoreid mõõdetakse igal aastal. Piirkonna
analüüs on seotud piirkonna eripäraga. Väga selgesti on välja toodud strateegia muutmise
vajadus ja seirekomisjoni roll.
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3. Strateegia sisemine sidusus
•Seosed olukorra analüüsi, arenguvajaduste, sh SWOTi, strateegia eesmärkide, meetmete ja
projektide valikukriteeriumite vahel on selged ja loogilised.
•Uuenduslikkus ja meetmete integreeritus on kirjutatud arusaadavalt. Strateegia erinevad
osad on omavahel sidusad.
•Meetmed on tuletatud SWOT ristanalüüsist ja on loogilised. Meetmed on omavahel
seotud. Ettevõtluse meetmed on ettevõtlikkuse arendamine, selle järel pööratakse
tähelepanu alustavale ettevõttele ja tegutsevale ettevõttele. Uuenduslikkus on ettevõtluses
ühistegevuse soodustamine ja noorte ettepanekutele ettevõtluse ja elukeskkonna
arendamisel.
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4. Tegevuspiirkonnas olulist mõju omavate
sekkumistega arvestamine
•
•

Arvestatud on MAK 2014-2020 ning asjakohaste riiklike ja maakondlike
arengudokumentidega. Seosed on selgelt välja toodud.
MAK prioriteetide osas on näidatud väga selge seos iga meetme kohta.
Riiklike arengudokumentide maakondlike arengudokumentidega on välja
toodud selge seos.
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6. Kohaliku tegevusgrupi eelarve jaotus
• Eelarve jaotus lähtub täielikult strateegia
eesmärkidest ning proportsioonid meetmete
eelarvete vahel on optimaalsed.
•

Eelarve on esitatud iga tegevusvaldkonna kohta, samuti eelarve jaotus iga
meetme lõikes ning eelarve jaotus selliselt, et esimesel kolmel aastal on
jaotatud projektidele 70% kogu projektide eelarvest.

•
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7. Strateegia elluviimise jätkusuutlikus
• Strateegia elluviimiseks planeeritavad rahastamisallikad on
mitmekesised ja realistlikud ning selgelt kirjeldatud.
• Jätkusuutlikkus on tagatud. Omafinantseeringu määr on
minimaalsest kõrgem. Projektid teistesse fondidesse on
kavandatud.
•

Lisaks LEADER rahastusele on planeeritud rahastada ka Kesk-Balti mere
fondist, Põhjamaade Nõukogu ja Interregi kaudu. Jätkusuutlikkus on
tagatud ka kohalike omavalitsuste kaasamise läbi liikmemaksu ja
täiendavate maksete.
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8. LEADER-meetme spetsiifilistesse eesmärkidesse
panustamine
• Strateegia panustab kõikidesse LEADER-meetme
spetsiifilistesse eesmärkidesse ja seotus on selgelt
kirjeldatud.
•
•

•

LEADER – meetme spetsiifilised eesmärgid on järgmised:
1) ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine, eelkõige läbi ühistel tegevustel põhinevate
tegevuste rakendamise;
2) sotsiaalse kaasatuse edendamine luues uusi töökohti, kaasates kohaliku arengu
strateegia ettevalmistamise ja elluviimise protsessi kohalikud elanikud ning parandades
teenuste kättesaadavust muuhulgas läbi IT-teenuste parema kättesaadavuse;
3) piirkondlike eripärade parem rakendamine, sh kohaliku toidu tootmine;
4) uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine sh
kogukonnateenuste arendamisel ning
5) kohaliku tasandi valitsemise parendamine läbi erinevate osapoolte kaasamise.

•

Iga meetme puhul on välja toodud seos LEADER eesmärkidega.

•

•
•
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9. Strateegia panustamine Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondi (EAFRD) prioriteetidesse
• Strateegia eesmärkide seotus EAFRD prioriteetidega tuleb
selgelt välja.
•
•
•

•
•
•
•

•

EAFRD prioriteedid on järgmised:
1. Teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajandus- ja metsandussektoris ning
maapiirkondades;
2. Põllumajandusettevõtete elujõulisuse ja kõigi põllumajandusvormide konkurentsivõime parandamine
kõigis piirkondades ning uuenduslike põllumajandustehnoloogiate ja metsade säästva majandamise
edendamine;
3. Toiduahela korraldamise, sealhulgas põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise, loomade heaolu
ja riskijuhtimise edendamine põllumajanduses;
4. Põllumajanduse ja metsandusega seotud ökosüsteemide ennistamine, säilitamine ja parandamine;
5. Ressursitõhususe edendamine ning vähese CO2 heitega ja kliimamuutuste suhtes vastupidavale
majandusele ülemineku toetamine põllumajanduses ning toiduainete- ja metsandussektoris;
6. Sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku
arengu edendamine
Iga meetme kohta on esitatud seos EARDF prioriteetidega
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10. Kogukonna kaasamine strateegia koostamisse
• Kaasatud on erinevate sektorite mitmed huvirühmad.
• Kaasamise metoodikad on asjakohased ning vajaduspõhised .

• Kaasatud on mitmete sektorite huvirühmad,
metoodikad on mitmekesised ja
uuenduslikud.
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11. Kohaliku tegevusgrupi kogemus ja suutlikkus
administratiivses ja finantsjuhtimises
•

•

Kohaliku tegevusgrupi eelmise perioodi strateegiliste eesmärkide
täitmise, saavutatud tulemuste ja organisatsiooni toimimise analüüs on
põhjalikult ja selgelt kirjeldatud ning ettepanekud uueks perioodiks
koostatud. Kohaliku tegevusgrupi tegevmeeskonna tööülesannete selge
kirjeldus toob välja KTG kogemuse administratiivses ja finantsjuhtimises.
Eelmise perioodile on antud hinnang iga meetme täitmise kohta, samuti
finantsmajanduse analüüs. Igal aastal on organisatsiooni käive kasvanud.
Väga selgelt on välja toodud erinevad tööülesanded. Jätkatakse väga
eduka hindamiskorra ja menetlemiskorraga.
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12. Projektide valikukriteeriumid
•

•
•

•

Projektide valikukriteeriumid on asjakohased ning vastavad strateegia
eesmärkidele ja meetmetele.
Selgelt on kirjeldatud, kuidas toimub projektide valimine. Projektide
valikumenetlused on mittediskrimineerivad ja läbipaistvad.
Projektide valikkriteeriumid vastavad strateegia eesmärkidele ja
meetmetele. Projektide hindamismeeskond on koostatud selliselt, et iga
omavalitsuse kohta on omavalitsuse, ettevõtluse ja mittetulundussektori
esindaja.
Iga hindamiskriteeriumi kohta on välja toodud hinnete vahemik, et
hindajatel oleks võimalik moodustada projektide paremusjärjestust.
Punktie vahemikud on piisavalt suured ja ka hindajatele selged. Hindajate
kvaliteeti seiratakse hindajate keskmise hälbega.
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13. Töö- ja otsustusprotsesside sh seire- ja
hindamiskord
•

•
•

Töö-ja otsustusprotsessid on kirjeldatud arusaadavalt ning
otsustusprotsessid on läbipaistvad.
Seire- ja hindamiskord on konkreetselt kirjeldatud ning sisaldab
sisehindamise kirjeldust koos strateegia uuendamise korraga.
Töö ja otsustusprotsessid on olnud seni eeskujuks mitmetele
tegevusgruppidele, seetõttu jätkatakse projektide elektroonilise
hindamisega, eelmisest perioodist on õpitud, et mitterahuldatud projektid
vajavad põhjalikumat motiveerimist. Uuel perioodil põhjendavad hindajad,
miks projekt ei ületa kehtestatud lävendit.
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14. Kohaliku tegevusgrupi suutlikkus piirkonna
elavdamiseks
•

•

Strateegias on välja toodud, analüüsitud ja põhjendatud nägemus
piirkonna erinevate valdkondade olukorrast ja arenguvajadustest.
Strateegias on kirjeldatud tegevusi, mida kavandatakse piirkonna
elavdamiseks, kaasaarvatud meetmete rakendamisest tulenev mõju.
Kaardistatud on võimalikud riskid ning kavandatud nende maandamine.
Strateegia erinevad osad on omavahel sidusad.
Strateegia osad on omavahel sidusad, hinnatud on võimalikke riske ja
nende vähendamist. On antud hinnang erinevate valdkondade
arendmiseks.
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