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1. Strateegia 2023-2027 kavandi läbivaatamine
Juhatuse liikmed tutvusid strateegia 2023-2027 kavandiga. Jane Kalajärv tutvustas
strateegiadokumendi valminud sisukorda ja peatükke. Arutleti piirkonna arenguvajaduste ja
võimaluste üle ning anti sisendid analüüsi koostamiseks. Töö starteegiadokumendiga jätkub.
Koosolekud toimuvad vastavalt strateegia koostamise kavale.
Otsus: esitada Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2027 kavand PRIAle.
Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.
2. Strateegia ettevalmistamise kava täitmise ülevaade
Tegevjuht tegi ülevaate strateegia ettevalmistamise tegevuskava täitmisest. Tegevused on toimunud
kava kohaselt ja lõpetatud tegevused on eesmärgi täitnud. Samas on ettepanek muuta tegevuskavas
mõnede tegevuste läbiviimise aega.
2.1 muuta läbiviimise aega september - detsember 2022
2022
september november

Ekspertidega konsultatsiooni Strateegia elluviimise kava (meetmete) täpsema sisu ja kirjelduse arutelud Vastavalt uue strateegia koostamise
pidamine, töötoad
ning meetmelehtede ettevalmistamise koosolekud, kuni neli koosolekut. protsessi käigus selgeks saanud
prioriteetidele, eesmärkidele ja visioonile,
toimuvad loodavate meetmete
arutelukoosolekud.

Uues strateegias on kirjeldatud
strateegia meetmed, kus on välja
toodud: meetme eesmärk,
millistele seotud eesmärkidele veel
panustatakse, välja on toodud
seos SWOT analüüsiga,
kirjeldatud on rakendamise
vajadus, soovitud olukorra
kirjeldus, toetatavad ja
mittetoetatavad tegevused. Samuti
abikõlbulikud kulud, toetuse
saajad, hindamiskriteeriumid jne.

Arutelude ja töötubade tulemusena on
selgeks saanud, millise sisuga peaksid olema
uues strateegias toetusmeetmed ning need
meetmed saavad steegiadokumendis
kirjeldatud.

Koostada lõppenud perioodi strateegia
elluviimise kohta kogumik, kus on
kajastatud strateegiameetmete uuringute
tulemused, parimad praktikad ellu viidud
projektide näol. Selle kogumiku kaudu
saavad lõppenud strateegia perioodi
jooksul ellu viidud projektide kohta
informatsiooni tegevuspiirkonna elanikud
kui külalised. Leader tegevus on nähtav.

Valminud on kogumik
(elektrooniline ja paberkandjal),
mis kajastab informatsiooni
eelmise perioodi strateegia
elluviimise kohta, tutvustab
parimaid elluviidud projekte ja
uuringu tulemusi. Kogumikus
sisalduv kajastub uues strateegias
lõppenud strateegia olulisemate
tulemuste elluviimist kirjeldavas
osas. Kogumik on võimestanud
sidusrühma liikmeid ja andnud
positiivse tõuke uue strateegia
meetmete toel projekte ellu viia.

Lõppenud perioodist kokkuvõtete tegemine
ja kogumiku koostamine võimestab
tegevuspiirkonna inimesi uuteks
väljakutseteks ja toetuste taotlemiseks ning
projektide elluviimiseks uuel perioodil.
Kogumikus sisalduv informatsioon
kajastatud ka uues strateegiadokumendis.

Valminud strateegiadokument on esitatud
üldkoosolekule kinnitamiseks.

Üldkoosolek kinnitab
strateegiadokumendi.

Strateegiadokumendi üldkoosolekul
esitlemine ja üldkoosoleku poolt kinnitamine
annab võimaluse strateegia 2023-2027
PRIAle esitada ning sellega olla valmis uut
strateegiaperioodi alustama.

2.2 muuta läbiviimise aega 2022 august - veebruar 2023
2022 augustdetsember

Sidusrühmade võimestamine

Lõppenud perioodi strateegia elluviimise kohta teaviku koostamine.
Esitletakse ellu viidud parimaid praktikaid ja projekte. Läbiviidud
strateegiameetmete tulemuste uuringute kokkuvõtete esitlemine.

2.3 muuta läbiviimise aega veebruar - märts 2023
2023 veebruar Kohaliku tegevusrühma
toimimine. Seminar

Strateegiadokumendi esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.

Otsus: kinnitada strateegia ettevalmistamise kava vastavalt tehtud ettepanekutele.

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.
3. Informatsioonid
3.1 Järgmine juhatuse koosolek 16.11.22
3.2 Lõppenud perioodi kokkuvõtva kogumiku koostamise informatsioon ja esialgse maketi tutvustus.
3.3 Ühingu üldkoosolek ja aastalõpu seminar toimub 9. detsembril Valtu seltsimajas (Kehtna vald)
algusega kell 17.00
Juhatus võttis informtsioonid teadmiseks.
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