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Näidete kogumine
MAKi keskkonnaprojektid

• MAK 2007-2013 keskkonna projektid

– 2016 on ÜRO kaunviljade aasta!

• Koostöö Põllumajandus-
uuringute Keskusega

• Konkursi asemel pigem 
isikuline lähenemine

• Tulemiks: veebileht koos 
näidetega ja trükis



Kohaliku toidu võrgustikud

• Sihtgrupid:

– potentsiaalsed toetuse saajad (sh uurida teiste riikide 
kogemusi)

– väiketootjad (sh uuest aastast töögrupp koostöös 
Maaeluministeeriumiga – hügieenimääruste 
parendamine)

– võrgustikud (sh infokirjad)

• Nõustamise teema

• Kvaliteedikavad

• LEADER ja kohalik toit



LEADER tegevusgruppide infomaterjal

• infovoldik, kaart, postkaart, hiirematt 
tegevusgruppide kaardiga, kokku volditud 
kaart, märkmik-kaart (väike), raha, kus teisel 
poolt on LEADER info, kaelarätt, mille peal 
on LEADER kaart, LEADER suur kaart, nt 
rahvastiku andmed ….. kõike ei saa, aga 
mida võiks valida?

• Ideed



ELARDi teemad:

võimalik Eesti presidentuur 2016 ja koostöö 

tegevused

• ELARD - Euroopa LEADER ühendus maaelu arenguks 

(The European LEADER Association for Rural

Development) presidendi kandidaat perioodiks 2016-2017 

on Eesti esindajana Kristiina Tammets Tartumaa 

Arendusseltsi tegevjuht

• Maaeluvõrgustiku toetus:

– Rahvusvaheline LEADER konverents (eelmisel 

koostöökoja istungil pakutud teema – “LEADER ja 

noored”, Linnade ja maapiirkonna ühendamine”, 

“Innovatsioon ja noored”

– ELARDi üritustel osalemise toetamine



LEADER KOOSTÖÖ LAAT

24.-26. august 2016

• Jänedal, Lääne-Virumaal

• Eesmärk: soodustada piiriülest- ja siseriikliku 

LEADER koostööd

• Põhja-Baltimaade LEADER / CLLD tegevusgrupid, 

väljast poolt  Euroopa Liitu partnerlused, LEADERi 

sõbrad 

• Planeeritav osalejate arv: 150 - 200

• KOOSTÖÖ ERIPROGRAMM

– tiiruga Tallinna (maaeluvõrgustiku 1-2 koostööreisi)

– tegevusgruppide koostööreisid



Innovatsioonivõrgustik 2016 1

•

2015 II poolaasta – taotluste 

hindamine (uute toodete 

meetmes esitati PRIAle 43 

taotlust ja innovatsiooniklastri 

meetmes 11 taotlust)

2016 I poolaasta - taotluste 

kinnitamine ja esimeste 

tegevuste elluviimine

2016 II poolaasta – uute toodete 

meetme II taotlusvoor



Innovatsiooni-
võrgustik 2016 2

•

• põllumajandustootjad kokku viia tudengitega (näiteks 

Tallinna tehnika ülikooli juures – tehnohäkk)

• õppereis tootjatele teadusasutustesse (TTÜ ja TÜ 

tehnilisi võimalusi ja valmisolekut neid kaasata projekti / 

klastri tegevustesse)

• “Tund teadlasega” Tallinna- ja Tartu ülikoolis

• Eesti ja Läti ühine EIP-tutvumisreis Rootsi (aprillis 

Põhja-Balti  NRNide töökohtumise eel või järel)

• uute meediakanalite võimalik kasutamine (ERR 

Novaator, Eesti klastrid – koduleht)

• EIP teeninduspunkti trükiste tõlkimine eesti keelde

• heakskiidu saanud projektide ja klastrite kohta käiva 

info paigutamine meie kodulehel (jooksvalt 

täiendatakse) ja projektide registreerimine EIP-AGRI 

kodulehel

• innovatsiooniklastrite tutvustav trükis (eesti ja inglise 

keeles) ja innovatsiooni võrgukiri 1x/kuus



Mida?

Kes?

Tulemus?
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AJUJAHT

Lahtised küsimused: 

• auhinna fond

• ideede elluviimine

• reklaami kampaania suurus

• infokanalid

• ühekordne või iga-aastane jm



Avatud talude päev 2016

Tagasiside seminaridel tõstatatud teemad: 

• Osalemine ESTOURil (veebruaris)

• Kaasamine:

– vabatahtlikud

– ametikoolid – praktikandid

• Üldhariduskoolide jaoks koguda infot, millised 
talud on nõus lapsi vastu võtma 



“Avatud maaelu”

• Roheline Nädal (Grüne Woche) Berliinis

• ESTOUR Tallinnas – koostöös avatud 
talude võrgustikuga?

• MAAMESS Tartus – koostöös 
Maaeluministeeriumi ja allasutustega

• Arvamusfestival Paides - koostöös maaelu 
turundajatega?



KÜSIMUSED 1

Mis on teie jaoks kõige olulisem?

Kas mõned olulised teemad on 
kajastamata?

Millised plaanitud tegevustest on tõenäoliselt 
kõige keerulisemad ellu viia ja mis on 
peamised takistused?



KÜSIMUSED 2

Teemad ja tegevused, mis on Eesti 
sidusrühmadele kõige olulisemad - kus EL 
tasemel teadmiste ja kogemuste vahetus 
tooks kõige rohkem lisandväärtust maaelu 
poliitika rakendamisel?



KÜSIMUSED 3

Heade tavade ja huvitavate näidete 
väljaselgitamine:

• Huvitavad näited Eestist - mida võiks EL 
tasemel jagada?

• Teiste riikide näiteid, millest soovitakse 
rohkem teada saada?



Tänud!

Maaeluvõrgustiku büroo

www.maainfo.ee

seminar@maainfo.ee

http://www.maainfo.ee/

