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Ettekande sisu 
•  Globaalsed trendid, mis meid ja meie tegemisi täna 

mõjutavad ehk taustsüsteem  - Harald Lepisk kokkuvõte 
•  Tartumaa Arendusseltsi tegemised regiooni arengu 

hüvanguks 
•  Õppetunnid, märkamised, nõuanded 
•  Praktiline mõtteharjutus 





Linnastumine          Vananemine  



Keskmine klient? 











Personaalmeditsiin 
ja biohäkkimine 









Kergitades kaant Lõuna-Eesti kultuuri ja ajaloo aardekirstudelt  
võib leida üllatavaid tahke meie oma rahvakildude kohta. Eestimaa  
lõunaosa elujõuliste kogukondade juured asuvad sügaval.

Lõuna-Eesti  
peidetud aarded

Rahva hääl ei valeta. Kelle selja taha koguneb kõige pikem toetajate rivi, kuulutatakse  
pealikuks. Ülemsootska valimine Seto Kuningriigi päeval Obinitsas. August 2011, Võrumaa.



Tartumaa Arendusseltsi globaalsed ja 
kohalikud väljakutsed täna 

•  Projektid, kuhu täna panustame – laiapõhjaline koostöö, 
rahvusvahelistumine Euroopaga ja väljaspool 
•  Innovatsiooni otsingul – vähemalt 60 ägedat ideed (Eesti, Iirimaa, 

Hispaania,..) 

•  Kollaste akende rahvusvaheline laienemine  - Põhja-Iirimaa, Läti, 
Soome 

•  Euroopa kultuuripealinn 2024 – Tartu ja Lõuna-Eesti 

•  Lennujaama projekt – Tartu-Euroopa-Hiina, ettevõtluse ja 
koostööplatvormi arendamine Ningbos 

•  LEADER-to-LEADER kohaliku toidu ja sihtkohtade platvorm 











Local, high-quality,
natural, traditional,
historical, special,

innovative, sustainable,
LEADER-supported

TRUST
,NETWORK

AREA BASED AND
PERSONAL APPROACH

MAP

U :SERS

*LAGs across Europe;

*Rural people across

Europe;

* People interested in
authentic products

and tourism

UNIQUE AND AUTHENTIC
PRODUCTS

*Product description and contacts

*Possibility to order (minimum quantities)

*Products supported by LEADER

with special sign

FOOD HANDCRAFT

Product groups
(e.g. olive oils, cheese,

wine, meat, etc)

Product groups
(e.g. jewelery, art,
lothing, wood, etc)

C /AOUNTRY REA

*Description of destinations

*Contacts

(rural areas, small towns)

LEADER-to-LEADER
Europe-wide local information platform

2600 LAGs in Europe, 200 million population

DESTINATION

*Hidden treasures
*Attractions

*LEADER projects –
possible to visit
*Local events

ACCOMMODATION

C -AFE RESTAURANT

C /AOUNTRY REA

UNIQUE AND AUTHENTIC
LOCAL DESTINATIONS

Project concept developed by LAG Tartu County Development Association, Estonia

Tartu County Development Associa!on



Tartumaa Arendusseltsi globaalsed ja 
kohalikud väljakutsed täna 

•  Võrtsjärv-Emajõgi-Peipsi -  turismiinfra kaardistamine ja 
koostöövõrgustiku arendamine 

•  Kogukonnarahastus platvormide edendamine 

•  Noorte initsiatiivi toetamine väikeprojektide raames 

•  Moldova-Gruusia toetamine kohalikus arengus, võrgustumine 
meie ettevõtjatega 



Õppetunnid, märkamised, nõuanded 
•  Avatus igas mõttes – piire ei ole, integreeritud areng üle 

valdkondade ja piirkondade, riikide 

•  Partnerid ja toetav ökosüsteem 

•  Inimkapitali arendamine - pidev õppimine ja teadmiste, 
oskuste arendamine 

•  Suur pilt - visioon ja missioonitunne, väärtused ja identiteet 

•  Innovatsioon on alati enne kohalik ja seejärel globaalne 





Innovatsiooni mõtlemisharjutus 
•  Kes on Sinu tuleviku kliendid? 
•  Millised on Sinu suurimad võimalused ja väljakutsed? 
•  Mis Sind täna takistab? 
•  Millistest teadmistest ja oskustest tunned täna puudust?  
•  Mis on Sinu revolutsiooniline idee?  
•  Millist muutust soovid luua oma ettevõttes, kogukonnas, 

maailmas?  



Uuenduslike ideede lehed 
•  Kickstarter.com  
•  indiegogo.com  
•  Trendhunter.com 
•  Moreinspiration.com 
•  Thecoolhunter.com 
•  Springwise.com 
•  Gartner.com 



Tänan! 


