
Strateegia tegevuskava vastu võetud Hiidlaste koostöökogu üldkoosolekul 21.02.2022 

Toetuse taotlemisel tuleb kohalikul tegevusrühmal esitada üldkoosoleku otsusega vastu võetud ühisstrateegia ettevalmistamise tegevuskava.  

Hiidlaste Koostöökogu Üldkoosolek on andnud juhatusele volituse esitatud tegevuskava ja eelarvet muuta kuni strateegia väljatöötamiseni.  Tegevuskava ja 
eelarve muudatus võetakse vastu tegevusrühma juhatuse otsusega. 

Tegevuskavas esitatakse: 

kavandatavad tegevused strateegia koostamiseks koos kirjeldustega (põhilised tegevused, mis on vajalikud strateegia koostamiseks, sealhulgas üritused, 
koolitused, seminarid, töötoad, uuringud jms).  

Tegevus Tegevus eesmärk, soovitud tulemused, põhjendus, kuidas 
tegevus aitab kaasa strateegia koostamisele 

kaasatav Aeg 2022 

Üldkoosolek taotluse otsuse 
vastu võtmiseks 

Koos taotlusega tuleb esitada tegevuskava (üldkoosolekul vastu 
võetud). Tulemus: Strateegia koostamise protsess algatatakse 
KTR poolt.  

HKK liikmed 21. veebruaril 

Artiklid lehes ja veebis, sh FB Läbiv avalikustamine ajalehes, veebis ja FB gruppides. Tulemus: 
avalikkuse teavitamine strateegiaprotsessesist.  

Tegevuskeskus Märts 2022-märts 2023 

Taotluse esitamine PRIAle Taotlusvoor avatakse 15.03 - 31.03.2022 (e-PRIA-s). Eesmark: 
Üldkoosoleku poolt heaks kiidetud taotluse esitatakse e-PRIAle. 
Tulemus: Strateegia taotlus jõuab PRIAsse.  

Tegevuskeskus 15. märts 

Strateegia koostamise avalik 
üritus koos ringmajanduse 
seminariga Kassaris 

Korraldada avalik üritus tegevuspiirkonnas strateegia 
koostamise alustamise kohta, teavitada avalikkust strateegia 
koostamisega seotud üritustest enne selle toimumist oma 
veebilehel. Tulemus: Saadakse avalikkuse, sh ettevõtjate, 
vabaühenduste ja omavalitsuse sisend strateegia 
eesmärkidesse - Ettevõtluse arendamine, eelkõige uute 
tasuvate töökohtade ja/või innovaatiliste lahenduste kaudu; 
Keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja ringmajandust 
propageerivate) lahenduste välja töötamine ja rakendamine. 
Eelarverida - Töötoad, seminarid, üritused, tegevuspiirkonna 
sidusrühma võimestamine ja koolitamine 

Avalik, kuulutustega 
üritus koostöös Hiiumaa 
Arenduskeskusega 
Biosfääripäeva raames, 
Kassari Puhkekeskuses, 
kutsed vabaühendustele, 
ettevõtjatele, avalikule 
sektorile ja avalikkusele. 

Aprilli keskpaik 



Ekspertide valimine. 
Hinnapakkumiste välja saatmine 
ja juhatuse otsus valimise kohta 

Ekspertide kutsumine ja  valimine ja eksperthinnangu tellimine 
strateegia SWOT analüüsi ja meetmete kujundamiseks. 
Tulemus: leitakse hinnapakkumise alusel võimekas ekspert 
(firma), kes viib läbi töötoad ja ideekorje SWOR analüüsi sisendi 
saamiseks ja teostab analüüsi. Eelarverida: Eksperdid, strateegia 
koostajad 

Tegevuskeskus, juhatus Märtsi lõpp/Aprilli algus 

Kogemuste vahetamise 
seminarid, kohtumised 
kolleegidaga 

Saaremaa ja Läänemaa tegevusrühmadega kohtumine eelmise 
perioodi kogemuste vahetamiseks ja uue perioodi strateegia 
aruteludeks. Kogemuste vahetamine Euroopa Liidu 
tegevusgruppidega LINK konverentsil. Tulemus: õpitakse ja 
vahetatakse kogemusi eelmise strateegiaperioodi läbi viimisel 
ning kogutakse ideesid uue strateegia koostamiseks. Eelarve 
rida: Kohaliku tegevusrühma toimimine; Töötoad, seminarid, 
üritused, tegevuspiirkonna sidusrühma võimestamine ja 
koolitamine 

Juhatus, tegevuskeskus, 
sidusrühmad 

Mai-juuni 

Strateegia koostamiseks vajalike 
dokumentide koondamine ja 
analüüs 

Eelmise perioodi strateegia läbiviimise analüüs,  piirkonna 
kirjeldus, mis põhineb statistikal: rahvastik, majandus sh VKE ja 
põllumajandus, kultuur, turism, sotsiaal, keskkond. Läbivalt 
UNESCO BPA. Tulemus: Koondatakse piirkonna olemasolevad 
arengukavad, uuringud ja strateegiad, tuvastatakse uute 
uuringute vajadus. Vajalikud uuringud tellitakse. Eelarverida: 
Kohaliku tegevusrühma toimimine, Eksperdid, strateegia 
koostajad, Uuringud 

Tegevuskeskus, 
eksperdid, Hiiumaa 
Arenduskeskus 

Aprill - august 

Senist tööd tutvustav 
vaheseminar üldkoosolekul 

üldkoosoleku teavitame ja strateegia ideekorje. Saadakse 
üldkoosoleku liikmetutelt tagasiside ja ettepanekud 
strateegiaprotsessi edasiseks läbi viimiseks. Eelarverida 
Kohaliku tegevusrühma toimimine  

Üldkoosolek, 
tegevuskeskus, juhatus 

Mai lõpp - Juuni algus 

Avalikud tööseminarid 
huvigruppide ja avalikkusega 
ekspertide kaasabil 

SWOT analüüsiks andmete kogumine, arenguvajaduste ja 
potentsiaali analüüsi, sealhulgas tugevuste, nõrkuste, 
võimaluste ja ohtude ülevaadet. Strateegia põhiosade 
väljatöötamine: visioon, sihi-, tulemus- ja väljundnäitajad, 
meetmete koostamine ja jaotus. Eksperdi poolt avalikel 
seminaridel ja töötubades saadud andmetel põhinev analüüs. 

Eksperdid,  
tegevuskeskus, 
sihtrühmade töötoad 
(ettevõtjad, 
vabaühendused, 
omavalitsus), piirkonna 

Aprill-mai-juuni 



Tulemus: Saadakse ja analüüsitakse SWOT töötubadest saadud 
andmed. Valmib SWOT analüüs. Eelarverida: Töötoad, 
seminarid, üritused, tegevuspiirkonna sidusrühma 
võimestamine ja koolitamine, Eksperdid, strateegia koostajad, 
Kohaliku tegevusrühma toimimine 

elanikud. Hiiumaa 
Arenduskeskus 

Senist tööd tutvustavad 
vaheseminarid 

Avalik teavituse seminar, ideekorje. Tulemus: avalikkus saab 
ülevaate strateegiaprotsessi kulgemisest, ideekorje ja tagasiside 
elanikelt. Eelarverida Töötoad, seminarid, üritused, 
tegevuspiirkonna sidusrühma võimestamine ja koolitamine 

Avalikkus, Hiiumaa 
Arenduskeskus, 
tegevuskeskus, juhatus 

august 

Sidusrühmade töötoad Strateegia elluviimise kava (rakenduskavad, taotlusvoorud, 
hindamine). Tulemus: töötubade käigus vahetatakse eelmise 
perioodi sidusrühmade ja komisjonide kogemusi ning antakse 
sisend järgmise strateegia rakendamiseks. Eelarveread: 
Töötoad, seminarid, üritused, tegevuspiirkonna sidusrühma 
võimestamine ja koolitamine, Kohaliku tegevusrühma 
toimimine 

Eksperdid, tegevuskeskus, 
sidusrühmad 
(hindamiskomisjonide 
senised liikmed, juhatuse 
endised liikmed, 
vabaühendused, 
ettevõtjad) Hiiumaa 
Arenduskeskus 

August - september 

Kogemuste vahetamise seminarid 
kolleegidega Leader 
tegevusrühmadest 

Teiste tegevusrühmadega kohtumine eelmise ning uue perioodi 
strateegia koostamise kogemuste vahetamiseks ja uue perioodi 
strateegia aruteludeks. Tulemus: vahetatakse ja jagatakse 
kogemusi strateegia valmimise protsessi tulemuslikkusest. 
Eelarverida: Töötoad, seminarid, üritused, tegevuspiirkonna 
sidusrühma võimestamine ja koolitamine; Kohaliku 
tegevusrühma toimimine 

Sidusrühmad, juhatus, 
tegevuskeskus 

August - september 

Valmib Strateegia kavandi 
koostamise ülevaade ja 
tegevuskava täitmise dokument 

Strateegia kavandis tuuakse ülevaade tegevuspiirkonnast, 
esmane sisukord ning see osa strateegia tekstist, mis kavandi 
esitamise hetkeks valmis on. Tulemus: PRIAle saatmiseks valmib 
strateegia kavand koos tegevuskava täitmise ülevaatega. 
Eelarverida: Kohaliku tegevusrühma toimimine, Eksperdid. 

Eksperdid, tegevuskeskus oktoober 

Üldkoosolek strateegia 
tegevuskava kavandi koostamise 
ülevaate ja tegevuskava täitmise 
dokumendi kinnitamiseks 

Üldkoosolek kinnitab tegevuskava täitmise ja strateegia 
kavandi. Tulemus: Dokument kinnitatakse PRIAle saatmiseks. 
Eelarverida: Kohaliku tegevusrühma toimimine 

Üldkoosolek Eeldatavalt 07. 
oktoober 



Strateegia kavandi + tegevuskava 
täitmise ülevaate esitamine 

Strateegia kavand + tegevuskava täitmise ülevaade (hiljemalt 
31. okt 2022) tuleb esitada PRIAle. Tulemus: PRIAle esitatakse 
nõutud ja üldkoosoleku poolt kinnitatud dokument. Eelarverida: 
Kohaliku tegevusrühma toimimine 

tegevuskeskus 20 oktoober 

Strateegia peatükkide mustandi 
valmimine 

Strateegia osade täpsustamine, strateegia sisaldab juhtimise, 
seire ja hindamise korra kirjeldust, mis näitab kohaliku 
tegevusrühma suutlikkust strateegiat rakendada,  strateegia 
sisaldab rahastamiskava, vajadusel erinevate asjakohaste 
fondide lõikes. Sidusus määrusega, valdkondlike ja piirkondlike 
arengukavadega. Tulemus: valmib strateegia täistekst koos 
lisadega (kasutatud kirjanduse loetelu, hindamiskord, 
rakendusmeetmete kirjeldus ja hindamise kriteeriumid jm). 
Eelarverida: Eksperdid, strateegia koostajad, Kohaliku 
tegevusrühma toimimine 

Eksperdid, tegevuskeskus November-dets 

Avalik üritused strateegia 
tutvustamiseks  

Tutvustatakse valminud strateegiat, viimaste ettepanekute ära 
kuulamine. Tulemus: Valminud strateegia avalikustatakse ning 
saadakse tagasiside strateegiadokumendi kohalduvusele 
piirkonna elanike vajadustele. Eelarverida: Kohaliku 
tegevusrühma toimimine, Töötoad, seminarid, üritused, 
tegevuspiirkonna sidusrühma võimestamine ja koolitamine 

Avalik, sidusrühmad, 
vabaühendused, 
ettevõtjad, omavalitsus, 
avalik sektor, piirkonna 
elanikud, Hiiumaa 
Arenduskeskus 

Veebruar 2023 

Üldkoosolek strateegia vastu 
võtmiseks 

Üldkoosolek võtab oma otsusega strateegia vastu. Tulemus: 
avalikkusele tutvustatud ja ekspertidega koostöös valminud 
strateegia on valmis edastamiseks e-PRIA kaudu ja asjaomastele 
ministeeriumidele (MEM, SoM) hindamiseks, Eelarverida 
Kohaliku tegevusrühma toimimine 

Koostöökogu üldkoosolek Märts 2023 

Strateegia esitamine hiljemalt 31.03.2023 esitab tegevusrühm strateegia PRIA-le 
(koos kohaliku tegevusrühma üldkoosoleku otsusega strateegia 
vastuvõtmise kohta) ja MEM, SoM. Tulemus: valminud 
strateegia 2023-2027 saadetakse e-PRIA, MEM ja SoM. 
Eelarverida: Kohaliku tegevusrühma toimimine 

PRIA-le, MEM ja SotsMin Hiljemalt 31. märtsiks 
2023 

Strateegia rakendamine Strateegiate heakskiitmiseks on vaja: - uue Euroopa Liidu ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse jõustumine 
(eeldatavasti alates 01.01.2023) - rakendusmäärust 

Toetusmeetmed 
avanevad 

2023 a lõpp? 



 

tegevuste elluviimiseks ettenähtud eelarve  eeldatavalt 55 500 eurot: 34 500 + 11 000 + 10 000 eurot.  

1) tegevuspiirkonna sidusrühma võimestamine ja koolitamine 
2) tegevuspiirkonda käsitleva uuringu tellimine 
3) tegevuspiirkonna sidusrühmaga konsultatsiooni pidamine või eksperthinnangu tellimine 
4) kohaliku tegevusrühma toimimine 
 

Eksperdid, strateegia koostajad  19500 
Uuringud 8000 
Töötoad, seminarid, üritused, tegevuspiirkonna 
sidusrühma võimestamine ja koolitamine 

8000 

Kohaliku tegevusrühma toimimine, soetus 20000 
Kokku: 55500 

 


