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Päevakord:
1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte
2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks
1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte
Kehtna ja Käru piirkondade esindaja Hans- Jürgen Schuman tegi sissejuhatuse koosolekusse
ning tegevjuht Rita Triinu Peussa arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibek tegid
huvigruppidele ülevaate lõppenud perioodi toetusmeetmete kohta. Esitlus Lisa 2.
2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks
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Uue perioodi strateegia üheks olulisemaks prioriteediks on rohemajandus, taaskasutus ja
energiasäästlikkus ning taastuvate energiate kasutamine.
Pärandkultuuri toetamine peaks olema kindlasti üks strateegia eesmärke - rahvarõivaste
soetamine ja erinevate piirkondade rahvarõivatraditsioonide ning ajaloo säilitamine
infokandjatel.
Rahvakultuuritraditsioonide
hoidmiseks
propageerida
enam
ühisprojektides läbi koolituste ja publikatsioonide meie rahvakultuuri osatähtsust uuel
perioodil.
Uuel perioodil avaneb ka sotsiaalfondi meede eelkõige toetamaks tegevusi eakatega:
üksindus ja üksildus, hoolitsus ning hooldusvajadus. Siin tuleks tegevused siduda ka
noortega, kus noored saavad läbi koostöö tunda end vajalikena ja anda enda panus
kogukonnas aitamaks eakaid, samas õppida teistsuguseid väärtusi.
Noortele suunatud tegevusi peaks olema rohkem uuel perioodil välja toodud strateegias,
et nad oskaksid märgata ning noortega tegelevad kogukonnad oskasid noortele suunatud
projekte kirjutada ja ellu viia (spordilaagrid, töölaagrid jm).
Kriisiteadlikkuse tõstmine, tulenevalt ärevast olukorrast maailmas on tabanud järjest
mitu väga suurt kriisi ning inimesed vajavad nii üksikisiku tasandil kui kogukonnas
tervikuna koolitusi või õppeseminare kriisiteadlikkuse tõstmiseks.
Kirik kui kogukonna keskus, pärandkultuuri objektide renoveerimise toetamine – uuel
perioodil tuleks tähelepanu pöörata ka pärandkultuuri objektide renoveerimisele kuna
tihti on need hooned just kogukonnakeskused ning kogukonna hingehoidjad.
Lõppenud perioodi strateegia eesmärgid ja meetmed on end igati tõestanud ning uuel
perioodil peaks olema sarnased prioriteedid ning meetmed.
Ettevõtluse meetme koha pealt on üheks oluliseks indikaatoriks tootlikkuse kasvatamine
läbi uuenduste ja automatiseerimise. Siinjuures ei saa kõige olulisemaks indikaatoriks
pidada töökohtade loomist, kuna automatiseerimisel tihti jääb töökohti vähemaks, kuid
tootmine muutub efektiivsemaks ja töökohad on rohkem tasustatud ning kvalifitseeritud
tööjõuga täidetud.
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Kuna LEADER eesmärk on maapiirkondades elu ja ettevõtluse säilitamine, siis võiks
olla ettevõtlusemeetmes indikaatoriks, et on vähemalt üks töökoht loodud.

Koosolek viidi läbi Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.
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