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Eelmisest koostöökoja istungist

• Koostöökoja istungi teemadest:

– deinstitutsioneerimine – avalikud teenused 
kogukondadele - kogukonnateenused

– koostöö soodustamine – näiteks LEADER-
meetme ühisprojektid (uus perioodil 2014-2020)

– arvamusfestival Paides



LEADER võrgustiku tegevused 2015

• Riigihangete korraldamise koolitus - veebruar, 
Jänedal

• Riigihangete praktilise korraldamise piirkondlikud 
koolitused – veebruar , Põlva- ja Pärnumaal, Jänedal

• LEADER seminar – ühis-, koostöö- ja 
teadmussiirde projektid MAK 2014-2020 raames –
mai Jänedal

• Regulaarsed 2-päevased infopäevad – märts, mai ja 
september Jänedal ja detsember Saaremaal

• Kohaturunduse suveseminar – august Setomaal 

• LEADER-projektitoetuste piirkondlikud seminarid –
Viljandis, Haapsalus, Tartus ja Jänedal 



Kohalike toiduvõrgustike võrgustiku tegevused

• Teemapäevad aprillis ja novembris

• Suveseminar juunis "Traditsioonilise toidu ja tooraine 

turundamise võtmeks on koostöö“, kohal oli lektor Austriast 

- Thomas Müller

• Kogemusreis novembris Lätti. Eesmärgiks oli tutvuda EL 

geograafiliste tähistega

• Infokirjad (200 e-posti 

aadressile) 2-4 korda kuus

- uudised ja üritused

• Veebileht

• Tegemisel andmebaas



• 2015.a keskendusime 

juba väljakujunenud 

potentsiaalsetele 

toetuse saajatele, sh 

tootjad, teadlased ja 

muud organisat-

sioonid

• Tööinstrumentideks: 

innovatsiooniklastri 

ümarlauad, meetme 

infopäev, koostöös 

EIP-AGRI teenindus-

punktiga korraldasime 

rahvusvahelist 

seminari Tallinnas, 

trükised jm



Lühiajalised võrgustikud

Maaturismi edulugude konkurss 

• Eesmärk - tutvustada näiteid maaelu arengukava 

2007-2013 raames toetust saanud maaturismi 

projektidest
– koostöö MTÜ Eesti Maaturismiga

– projektide konkursile laekus - 58 ankeeti

– valikukomisjon maaeluvõrgustiku koostöökoja esindajatest + EASi 

esindaja - valiti 32 projekti 

– 10 eriauhinda, “Rahva Lemmiku” valimised

• NÄITUS: 11 temaatilist + 1 meetmeinfo stendi (kaks komplekti -

erikujulised ja ülestõmmatavad

• Näituse avamine ja eriauhinna saajate tunnustamine 

18.11.2015 Koplimadise turismitalus Harjumaal

• Telli näitus: seminar@maainfo.ee

mailto:seminar@maainfo.ee


Lühiajalised võrgustikud

Avatud Talude Päev

• Avatud Talude päeva kokkuvõttev video YouTubes

• Maaeluvõrgustik:

– infopäeva korraldamine

– talude registreerimine – info andmebaasi ja Google

kaardile

– viitade, õhupallide ja rinnamärkide tellimine ja 

laialijagamine

– tagasiside kogumine ja 

tagasiside seminaride 

korraldamine

– välismaalaste õppereisi 

korraldamine

https://www.youtube.com/watch?v=s_PJ2vLKrW8


Koostöö Eestis

• Maamess – koostöös Maaeluministeeriumi ja allasutustega

• Aasta Põllumehe konkurss – koostöös EPKK ja Maalehega

• Agrofoorumi ettevõtjate ümarlaud – koostöös EPKKga

• Eesti MAAPÄEV ja Euroopa MAAPÄEV – koostöös 

külaliikumisega Kodukant

• Maaturismi teemaline stendinäitus – koostöös Eesti 

Maaturismiga

• Avatud Talude päev – koostöös Maaeluministeeriumis ja 

LEADER tegevusgruppidega

• Kohaliku toidu teemapäevad – koostöös Eesti OTT ja 

Maitsev Lõuna-Eesti



Maaeluvõrgustiku teavitustegevused 1

• Novembri lõpus sai valmis maaeluvõrgustiku 2016 

aasta kalender “Märka maaeluvõrgustikku!”

– Kalendrit illustreerivad toredad pildid maaeluvõrgustiku 

üritustest/ettevõtmistest

– Iga kalendrikuu juures on huvitavad faktid 

maaeluvõrgustiku tegevustest või maaeluvõrgustiku 

töötajatest, kokku 23 fakti

– kalender võtab kokku

maaeluvõrgustiku tegevusi

eelmisel programmiperioodil



Maaeluvõrgustiku teavitustegevused 2

• Võrgukiri

– 2016.a alguses saadetakse välja 300-s Võrgukiri

– Võrgukiri saadetakse u 1055 e-posti aadressile

– 2015.a muutus kujundus ja saadetakse PDF formaadis

– plaanis on Võrgukirja kujundus/formaati veelgi muuta

• Facebook www.facebook.com/maaeluvorgustik

– facebook`i lehekülg alates 15. november 2015

– hetkel alles 95 jälgijat

– facebooki vahendusel saame jagada infot 

operatiivsemalt, olles veelgi paremini nähtavam ja 

kättesaadavam

– Kutsume kõiki oma lehekülge jälgima!

http://www.facebook.com/maaeluvorgustik


Koostöö Euroopa suunal 1

• Vabatahtliku töö talgud: LEADER kogemusreis Soome –

koostöös Soome NRNiga

• EL geograafiliste tähiste teemaline kogemusreis Läti –

koostöös Läti NRNiga

• Finaliści konkursu nordycko-bałtyckiej sieci obszarów 

wiejskich na najlepszy projekt współpracy transnarodowej w 

ramach – LEADER koostööprojektide trükis koostöös Poola 

NRNiga

• Disseminating seminar "Without young people the rural 

areas are not sustainable“ - Läänemere strateegia noorte 

seminar koostöös Rootsi NRNiga

• Põhja-Balti NRNide koosoleku korraldamine Eestis



Koostöö Euroopa suunal 2

• Eesti näidete tutvustamine mujal:

– Uuendusliku põllumajandusprojekti näide “Vabapidamisega 

tõupullifarmi ehitamine”, toetuse saaja Eesti 

Tõuloomakasvatajate Ühistu – näide Rootsi NRNi 

infotrükises

– Eesti Avatud Talude päeva

kogemusreis ja seminar

“Avatud maaelu” Eestis

– Eesti LEADER koostööprojekti

näited Milano konverentsil

– Maaelu ülevaade nr 19

“Improving Stakeholder

Involvement “ Põhja-Balti

LEADER koostööprojektide GALA



Koostöö Euroopa suunal 3

• Euroopa näidete tutvustamine Eestis

– EIP-AGRI infokirjad tõlgime eesti keelde

– ENRD infokirjad ja väljaanded tõlgime osaliselt

– EIP-AGRI fookusgruppide aruanded (esimene 

proteiinkultuuride töögrupi aruanne)

– teiste NRNide info levitamine 

• Koostöös ENRD kontaktpunkti ja EIP-AGRI 

teenuspunktiga innovatsioonivõrgustike esimene 

koosolek toimus Eestis



Koostöö Euroopa Liidust väljapoole –

eesmärk Eesti LEADERi kogemused

• 19.-23. oktoobril väisas Eestist delegatsioon Türgi 

toidu-, põllumajanduse- ja loomakasvatuse 

ministeeriumist

– visiidid Maaeluministeeriumi ja PRIAsse ning Järva Arengu 

Partnerite, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Raplamaa 

Partnerluskogu kogemustega tutvumine

• 19.-23. oktoobril viibisid Eestis külas Moldova 

ministeeriumi ja maaelu arengu organisatsioonide 

esindajad

– kohtumised Maaeluministeeriumi, Põhja-Harju Koostöökoja, 

Kodukant Läänemaa, Pärnu Lahe Partnerluskogu ja PAIK 

esindajaga



Hääd koostööd soovides!

Maaeluvõrgustiku büroo

www.maainfo.ee

seminar@maainfo.ee

http://www.maainfo.ee/

