
PHKK lisategevused Koostööprojektis „Arukate külade arenguprogramm“ 

• Lisategevused on koondatud loogiliselt ülesehitatud programmi ajavahemikus 2021- 

2022. Lisategevuste eelarve on hetkeseisul 21 766 eur, mis võib kasvada jääkide 

tekkimisel. 

• Lisategevuste osas on nõustanud MTÜ Cleantech ForEst, kelle missiooniks on 

roheinnovatsiooni Eestis kiirendada. Cleantech ForEst’i meeskond on 5 aastase 

kogemusega cleantech startupide toetamises ja mentordamises, ideepäevakute ja 

keskkonnaekspertidele süsteemi innovatsiooni teemalise mobiilse haridusprogrammi 

korraldamises. 

• Viimastel aastatel on Cleantech ForEsti üheks suunaks ka kohalike omavalitsuste 

toetamine ja innoveerimine. KOV-ides on korraldatud häkaton, startupide ja 

ettevõtete/KOVide võrgustumise üritus, samuti valdkonna spetsiifiline spetsialistide nn 

ajurünnaku ümarlaud. 

• Antud projektis soovib Cleantech ForEst tuua tõestatud ja toimivad innovaatilised 

startup maailma tööriistad valdade konteksti. Plaanis on korraldada valdadele nn 

ärikiirendi, aga eesmärgiks ei ole siinses formaadis mitte iduettevõtte areng, vaid 

külade areng ja valukohtade leevendamine. Lisaks korraldame külade väljakutsete ja 

iduettevõtete innovaatiliste lahenduste ideekorje ja kokku viimise. Vajadusel saame 

korraldada häkatone ehk ideepäevakuid ja spetsialistide ajurünnakuid, kus saame veel 

täiendavalt kasutada süsteemi innovatsiooni tööriistu (süsteemi innovatsiooni teemal 

on meil 2 sertifitseeritud koolitajat). 

 

PHKK piirkondlikud 

lisategevused 
Eesmärk  Sihtgrupp  Aeg 

3 ideekorje seminari smart 

village kontekstis Jõelähtme, 

Rae ja Viimsi vallas 

 Kaardistada külade 

vajadused, ideed ja 

tulevikuootused; 

 Kulmineerub paari 

suurima 

piirkonna väljakutse 

sõnastamisega 

Külad, 

KOVid, 

aktiivsed 

kaasamõtleja 

d 

August, 

Sept 

2021 

Külade ülesed perioodilised 

kohtumised – nn külade 

kiirendi; 

Üle nädala virtuaalselt 

vastavalt vajadusele ja 

arengutele. 

 Leida küla kõige olulisem 

väljakutse, millega 

hakatakse 

tööle 

 Ühendamaks külasid ja 

leida 

valdade ülesed ühisosad, 

koondada kompetentsi ja 

luua võrgustikud külade 

vahel; 

 Luua tegevuskava 

käegakatsutava tulemuse 

saavutamiseks ja defineerida 

ja saavutada eesmärke ja 

vahetegevusi 

Vastava 

väljakutse 

huvilised, 

KOVide 

esindajad 

(ca 3 x 8 in) 

Sept – 

Dets 

2021 

 

 



Väljavalitud väljakutsete 

lahendamine. Konkreetsed 

tegevused selguvad tegevuse 

käigus ja vastavalt vajadusele 

ning otstarbekusele. 

Tegevusteks võib olla: 

1. Ideehäkaton ehk 

arenduspäevak 

2. Iduettevõtetega kokku 

viimine, kes saavad antud 

väljakutsele lahendust 

pakkuda 

3. Ideekorje EIT Climate-KIC 

võrgustikust ja nende 

edulugude kogemustest 

4. Ekspertide kaasamine ja 

võtmeinimestega kohtumiste 

korraldamine 

5. Motivatsioonipäev või 

õppereis potentsiaalse 

lahendusega tutvumiseks 

 Käegakatsutava lahenduse 

välja 

töötamine ja võimalusel 

piloteerimine 

 Lahenduse väljatöötamise 

tegevuskava detailne 

koostamine 

 Innustada ideede 

arendamist ja 

elluviimist läbi praktiliste 

näidete 

 Silmaringi laiendamine ja 

loovuse ergutamine 

Vastava 

väljakutse 

huvilised, 

KOVide 

esindajad 

(ca 30 in) 

Vastavalt 

vajadusel 

e ja 

sobivusel 

e 

Okt 2021 

– jaanuar 

2022 

Väljavalitud lahenduse ellu 

viimine vastavalt võimalustele  

 Valla ja selle külade areng 

 Olulise valukoha 

leevendamine või eluolu 

parandamine 

Vastava 

väljakutse 

huvilised, 

KOVide 

esindajad 

(ca 30 in) 

2022 

Vajadusel ja sobivusel üks tore 

lõpuüritus, kus rõõmustada ja 

tähistada saavutuste üle 

 Külade suhete 

parandamine ja 

ühtsuse tunde tekitamine 

 Teavitus innovaatilisest 

lahendusest ja edulugudest 

 2022 

Võimalusel ja piloodi suure 

mastaabi korral EIT Climate 

KICile pilootprojekti kohta 

taotluse kirjutamine ja rahastuse 

kaasamine või muudest 

fondidest rahastuse leidmise 

aitamine 

Konkreetne 

organisatsioon 

PHKK 

piirkonnast või 

PHKK 

 2022 

Kommunikatsiooni- ja 

teavitustegevused PHKK veebilehel 

(arukate 

külade alamleht) ja FBs, artiklid, 

info jagamine heade praktikate 

kohta, info jagamine Eesti teiste 

piirkondadega; 

Piirkondliku võrgustiku 

koordineerimine ja 

projektijuhtimine – 

  2021-2022 



koostööprojekti kõigi tegevuste 

koordineerimine ja info jagamine 

 


