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EESSÕNA

Kui olete maakogukond, kes soovib saada „arukaks külaks“ või kui toetate maakogukondi uuenduslike 
lahenduste elluviimisel, on see juhend teie jaoks mõeldud. See juhend on mõeldud ka teile, kui te soovite 
lihtsalt natuke rohkem mõista, mis on Arukate Külade kontseptsioon: mida mõeldakse aruka küla all. 
Juhend on kaheaastase intensiivse töö tulemus maakogukondadega üle Euroopa Preparatory Action for 
Smart Rural Areas in the 21st Century (Smart Rural 21) raames.1 Projekti eesmärk on toetada maakogukondi 
üle Euroopa arukate külade strateegiate eksperimentaalseks väljatöötamiseks ja rakendamiseks ning sellest 
järelduste ja soovituste tegemiseks. Üle Euroopa valiti välja 21 erinevate omadustega maakogukonda, mis 
said Smart Rural 21 projekti kaudu toetust oma strateegia väljatöötamiseks ja elluviimiseks. Maakogukondade 
suure osalemishuvi tõttu on projekt kaasanud ka rohkem kui 100 muud maakogukonda (nn Come Along! 
külad) erinevate küladevaheliste kogemuste vahetuse ja suutlikkust suurendavate tegevuste kaudu.

Projektil ja juhendil on olnud sama juhtpõhimõte: need on mõeldud maapiirkonna kogukondadele. 
Smart Rural 21 on algusest peale kogukondadega koostööd teinud ning keskendunud kogukondade 
vajadustele alates strateegia väljatöötamisest kuni nutikate lahenduste juurutamiseni. See juhend 
tugineb kogukondadega töötamise kogemustele, nende tagasisidele, väljakutsetele ja saavutustele 
sellel teekonnal. Juhendi kaudu jagame projekti raames kogutud kogemusi ja teeme selle laiale 
ringile huvilistele kättesaadavaks, et ka nemad võiksid protsessist võimalikult palju kasu saada.

Selle juhendi eesmärk ei ole pakkuda kõikehõlmavat tööriistakomplekti „arukaks külaks” saamise 
teekonna alustamiseks. Pigem on selle eesmärk pakkuda raamistikku, tuua esile peamised õppetunnid 
ning kaardistada huvitatud kogukondade jaoks õiged allikad ja ressursid. Kui soovite alustada oma arukate 
külade teekonda, peate olemasolevatesse ressurssidesse süvenema ja kohandama selle tööriistakomplekti 
oma vajadustega. Loodame, et see juhend aitab teil teie teekonnal esimesed sammud astuda!

Edina Ocsko (projektikoordinaator) Smart Rural 21 meeskonna nimel

1 2,5-aastane projekt, mida rahastab Euroopa Komisjon (DG AGRI) ja mida juhib E40 Group
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1. MIS ON ARUKAS KÜLA?
Kui viimastel aastakümnetel on esile kerkinud palju 
arukaid külasid, siis arukate külade kontseptsioon ise on 
suhteliselt uus kontseptsioon, mille Euroopa Komisjon 
2017. aastal „ametlikult” EU Action for Smart Villages 
kaudu Euroopa Parlamendi initsiatiivil sõnastas. Samal 
aastal käivitas Euroopa maaelu arengu võrgustiku 
(ENRD) kontaktpunkt arukate külade temaatilise 
töörühma, eesmärgiga hõlbustada sidusrühmade 

vahelist teabevahetust uue kontseptsiooni üle. 2018 
ja 2019 aasta vahemikus käivitas Euroopa Komisjon 
Smart Eco-social Villages pilootprojekti eesmärgiga 
luua arukate külade põhjalik määratlus, samuti teha 
kindlaks asjakohased head praktikad. Oluline on 
märkida, et igal liikmesriigil võib olla oma arukate 
külade määratlus, mis on kohandatud vastavalt 
riiklikule kontekstile.2

Arukate külade määratlus (nagu on 
määratletud Smart Eco-Social Villages 

pilootprojektis) ütleb, et: Arukad Külad on 
maapiirkondade kogukonnad, mis töötavad välja 
nutikaid lahendusi, et tulla toime väljakutsetega oma 
kohalikus kontekstis. Nad tuginevad olemasolevatele 
kohalikele tugevustele ja võimalustele, et tagada 
oma piirkonna jätkusuutlik areng. Nad toetuvad 
osaluspõhisele lähenemisviisile, et edendada oma 

majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnahoidlikke 
tingimusi, eelkõige edendades innovatsiooni ja 
mobiliseerides digitaaltehnoloogia pakutavaid 
lahendusi. Arukad külad teevad koostööd teiste maa- 
ja linnapiirkondade kogukondadega ja partneritega. 
Aruka küla strateegiate algatamine ja rakendamine 
võib põhineda olemasolevatel algatustel ning seda 
saab rahastada erinevatest avalikest ja eraallikatest.

Smart Rural Areas in the 21st Century projekti 1. 
ettevalmistava tegevuse eesmärk Smart Rural 
21 projekti raames (detsember 2019 – november 
2022) oli tõlkida määratlus reaalsesse konteksti, 
toetades külasid üle kogu Euroopa arukate külade 
strateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel.  Teine 
arukate külade kontseptsiooni rakendamist toetav 
projekt (Preparatory Action on Smart Rural Areas in 

the 21st Century) – Smart Rural 27 project käivitati 
aastal 2020 (kestab kuni 2023) eesmärgiga toetada 
arukate külade kontseptsiooni elluviimiseks vajalike 
tugitegevuste efektiivset rakendamist üle Euroopa - 
läbi analüütilise töö, informatsiooni jagamise (arukate 
maakogukondade ja arukate külade toetuse kohta) 
kui ka piloteerides arukate külade seiret  (Pilot Smart 
Villages Observatory).

Smart Villages on olnud atraktiivne kontseptsioon, 
kuid määratluse täpse tõlgendamise ja rakendamise 
osas väljakutseid pakkuv. Kaks põhiküsimust, mis 

arukate küladega seoses sageli esile kerkivad, on „mis 
on arukas“ ja „mis on küla“. Alustame viimasest.

EL-i ARUKATE KÜLADE KONTSEPTSIOONI AJALUGU

EU Action 
for Smart 

Villages (ELi 
tegevus)

ENRD Thematic 
Work on 

Smart Villages 
(temaatiline töö)

Pilot Study on 
Smart Eco-

social Villages 
(pilootuuring)

Projekti Smart Rural 
Areas in the 21st Century 
1. ettevalmistav tegevus

Projekti Smart Rural 
Areas in the 21st Century 
2. ettevalmistav tegevus

2017 2017 2017-2019 2019-2022 2020-2023

2 Riiklikke definitsioone vt Liikmesriikide faktilehelt

Juhend arukaks  külaks saamise kohta

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.smartrural21.eu/
https://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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Smart Eco-Social Villages Pilot Report pilootaruande 
Arukate Külade määratlus soovitab maakogukondade 
määratlemisel arvestada OECD või EUROSTATi 
maapiirkondade tüpoloogiaga. Tüpoloogias 
liigitatakse omavalitsused maapiirkondadeks, 

linnadeks/eeslinnadeks või linnadeks. Arukate Külade 
kontekstis on mõttekas võtta arvesse omavalitsusi 
(või vallapiirkonnas asuvaid maakogukondi), mis on 
klassifitseeritud maapiirkondadeks ja mõnel juhul ka 
linnadeks ja eeslinnadeks.

1.1 MIS ON KÜLA?
Määratlus viitab maapiirkondade kogukondadele, 
mis on neutraalsem mõiste kui küla, kuna „küla” võib 
mõnel juhul olla piirav ja/või ei sobi maakogukondade 
kirjeldamiseks antud riiklikus kontekstis. Selles juhendis 
kasutame enamasti terminit „maakogukonnad“ mitte 
„külad“. Mõistele endale viitamiseks kasutatakse aga 
väljendit Arukad Külad (suurtähtedega).
Tihti küsitakse, kui suur või väike võib Arukate Külade 
kontseptsiooni all olev kogukond olla ja kas selle 
asukoha tüüp (nt ääremaa või linnalähedane) omab 

tähtsust. Üldjuhul konkreetseid piiranguid ei ole ning 
valitud Smart Rural 21 külad on ka selles osas näidanud 
suurt mitmekesisust (vt allolevaid graafikuid). Suurim 
maakogukond valitud Smart Rural 21 küla seas on 
Mouans-Sartoux (FR) umbes 10 000 elanikuga; kõige 
väiksem on Ostana (IT), mis asub umbes 50 alalise 
elanikuga alpi mägipiirkonnas.

3 Smart Rural 21 projekti raames on aruka küla strateegia väljatöötamise ja nutikate lahenduste juurutamise projekti kaudu toetust  
 saanud 21 küla.

Esimene ettevalmistav meede Arukad  
maapiirkonnad 21. sajandil Ettevalmistav tegevus
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https://www.smartrural21.eu/villages/mouans-sartoux_fr/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
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1.2 MIS ON ARUKAS?
Innovatsioon on Arukate Külade kontseptsiooni üks 
olulisemaid omadusi. Üldiselt käivitab innovatsiooni 
vajadus ja soov midagi muuta, alates soovist tegeleda 
konkreetse väljakutsega.
Kuigi maaelu arengu kontekstis on olemas erinevad 
„innovatsiooni” määratlused,4 ei ole innovatsioonil 
Arukate Külade kontekstis selget määratlust. See 
pole üllatav, kuna innovatsiooni on territoriaalses 
kontekstis tõesti raske määratleda. Väljakutse 
seisneb selles, et see, kas lahendus on uuenduslik, 
sõltub suuresti konkreetsest kontekstist, milles seda 
rakendatakse. Teisisõnu, miski, mis on olnud ühes 
kohalikus kogukonnas tavaline praktika, võib teises 
olla täiesti uus. Seetõttu tuleb innovatsiooni alati 
näha kohalikus kontekstis. Seda, kuidas külad saavad 
sobivaid uuendusi tuvastada, arutatakse lähemalt 
jaotises 3.2.
Ütlemine, et „nutikas = digitaalne“, aitaks näiliselt 

probleemi lahendada, 
kuna see annaks 
igaühele lihtsa 
v õ r d l u s p u n k t i 
(„kriteerium“), kas 
nad teevad midagi 
„nutikat“ või mitte. 
Kõik nõustuvad, et 
digitaliseerimine on 

midagi, mida me ei saa 
enam ignoreerida ja kui 
tahame 21. sajandil ellu 
jääda, peame vähemalt 
püüdma digitaalse 
i n n o v a t s i o o n i 
tempoga sammu 
pidada ja kasutama 
selle pakutavaid 
valikuvõimalusi. 
Küsimus pole aga nii lihtne. 
Miks? Lihtsalt öeldes, kuna võite hakata kasutama 
mõnda digitehnoloogiat, ilma et see mõjutaks 
kohalikku kogukonda, ja Arukad Külad on 
lõppkokkuvõttes seotud kohalike inimestega. Arukas 
tähendab selles mõttes uuenduslike lahenduste 
(sh digitehnoloogia) kasutamist kohalike elanike 
kaasamise läbi ja/või reaalse mõjuga nendele 
inimestele.
Pikalt on vaieldud selle üle, kas piirata Arukate 
Külade kontekstis sõna „nutikas” „digitaalseks“, seda 
sarnaselt Tark linn järgitavale lähenemisele. Üksmeel 
on olnud selles osas, et innovatsioon ei tohiks 
piirduda lihtsalt „digitaalsete“ probleemidega. Esiteks 
kannatavad paljud maapiirkonnad digitaalse lõhe all 
(ebapiisav juurdepääs kiirele lairibaühendusele) ning 
digitaalsele keskendumine võib veelgi suurendada 

Kohalikke haldusüksusi (KHÜ) kasutatakse 
ELi territooriumi jagamiseks kohalikul 

tasandil statistika esitamiseks. Kõik riigid ei 
klassifitseeri oma kohalikke valitsemisalasid 
samal viisil ja KHÜ-d võivad viidata erinevatele 
haldusüksustele, sealhulgas omavalitsustele, 
kogukondadele, kihelkondadele või piirkondadele. 
Arukad külad tegutsevad erinevatel haldustasanditel, 
näiteks enamik Smart Rural 21 küladest on KHÜ2 
või madalamal haldustasandil ja mõned on KHÜ2 
mitme väiksema asula või mitme omavahel 
ühendatud KHÜ2-d. KHÜ2 piirkonnad liigitatakse 
vastavalt nende urbaniseerituse astmele (DEBURGA) 
linnadeks või eeslinnadeks ja maapiirkondadeks – 
enamik kogukondi on maapiirkonnad (vt paremal). 
Saate vaadata tüpoloogiat ja statistikat oma 
LAU2 piirkonna kohta.  

       Administratiivsed piirid: ©EuroGeographics ©UN-FAO ©Turks
Kartograafia: Eurostat – GISCO, 05/2018

Linnad (tiheasustusalad: vähemalt 50% elanikkonnast elab linnakeskustes)

Linnad ja eeslinnad (keskmise tihedusega piirkonnad: vähem kui 50% elanikkonnast elab maapiirkondades  
ja vähem kui 50% elanikkonnast elab linnakeskustes)

Maapiirkonnad (hõredalt asustatud alad: enam kui 50% elanikkonnast elab maapiirkondades)
Andmed pole saadaval

„Kui te ei tunne, et teil on 
väljakutseid, siis kahjuks ei 
uuenda te midagi.” 

Professor Henrique Leitão, Agri 
innovatsiooni tippkohtumine 
(Lissabon), 2017

Smart Rural logo Smart Rural logo 
„poolik lambipirn – „poolik lambipirn – 
pool asukohta“ sümbol pool asukohta“ sümbol 
sümboliseerib mõtet, sümboliseerib mõtet, 
et Arukate Külade et Arukate Külade 
innovatsiooni tuleb alati innovatsiooni tuleb alati 
arvestada kohalikus arvestada kohalikus 
kontekstis. kontekstis. 

4 Näiteks vastavaltEIP-AGRI definitsioonile, on innovatsioon lühidalt: „edukalt ellu viidud idee“.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about
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lõhet arenenumate ja mahajäänud piirkondade vahel. 
Teiseks on rõhutatud, et varasemate kogemuste 
põhjal on digitehnoloogia võtmetähtsusega, kuid 
mitte tingimata ainus viis arukaks saamiseks. 
Smart Eco-social Villages pilootprojekt väitis, et 
„digitaliseerimine on tööriist, kuid mitte eesmärk 
omaette. Digitehnoloogia kasutamine ei ole see, mis 
Aruka Küla määratleb, samuti pole digitehnoloogia 
ainus viis arengueesmärkide saavutamiseks. On 
selge, et lahendustes kasutatakse ka laia valikut 
mittedigitaalseid tööriistu.“ Sarnastele järeldustele 
jõudis ka ENRD Arukate Külade teemarühm.
ELi Arukate Külade definitsioon ütleb, et Arukad 
Külad „kasutavad uuenduslikke lahendusi […], 
eelkõige digitehnoloogia pakutavate lahenduste 
mobiliseerimisena”. „Eelkõige” tähendab, et 
digitehnoloogiad on olulised vahendid, kuid mitte 
ainulaadsed viisid nutikaks saamiseks. Tuleb märkida, 
et mõned liikmesriigid võivad välja pakkuda erinevaid 
arukate külade määratlusi (nt keskendudes rohkem 
digitaalsele aspektile).

Seega, enne kui asute millegi „digitaalse“ 
ja trendika väljatöötamise kallale, peate 
alati mõtlema, miks ja kelle jaoks seda 
teete ning mis on tõenäoline (ühiskondlik) 

muutus, mida see kohalikus kogukonnas kaasa toob.
Raudanmaa (Soome) on üks häid näiteid sotsiaalsest 
innovatsioonist. Külaühistu pühendumus ja kohalike 
k o g u k o n n a l i i k m e t e 
kaasatus sellistesse 
p r o j e k t i d e s s e 
nagu kogukonna 
fiiberoptiline lairibavõrk, 
m u l t i f u n k t s i o n a a l n e 
külakeskus ja kohalikud 
külateenused (sealhulgas 
d i g i t e h n o l o o g i a 
kasutamine) võivad olla 
inspiratsiooniks ka teistele. 
Stanz im Mürztal Austrias pakub uusi võimalusi 
sotsiaalseks innovatsiooniks energia ülemineku ja 
digitaliseerimise koostoimes (kasutades plokiahela 
tehnoloogiat koos kohaliku märgisüsteemiga). 

„Tahame teha 
oma külakojast 
Raudanmaa südame, 
nagu seda kool enne 
oli.” 

Heini Niklas-Salminen, 
Raudanmaa, 2021

„Sotsiaalne innovatsioon“ on olnud Arukate 
Külade jaoks sama oluline tunnus kui digitaalne/
tehnoloogiline innovatsioon. Kaasamine ja nutikate 
lahenduste mõju maaühiskonnale on Arukate Külade 
põhinõue. Kui innovaatilised lahendused mõjutavad 
kohalikku ühiskonda ja/või kui kogukonnas 
genereeritakse uusi osalusprotsesse (sotsiaalseid 
praktikaid), räägime „sotsiaalsetest uuendustest“.
Näiteks Horizon 2020 SIMRA (Sotsiaalne 
innovatsioon marginaliseeritud maapiirkondades) 
projektis määratletakse sotsiaalset innovatsiooni 
kui „sotsiaalsete tavade ümberkujundamist 
ühiskondlike väljakutsetega toimetulemiseks 
eemärgiga suurendada ühiskonna heaolu ja kaasates 
kodanikuühiskonna osalejad“. Programmis Horizon 
Europe (ELi teadusuuringute ja innovatsiooni 
programm) kohaselt on „sotsiaalne innovatsioon 
soovituslik, kui lahendus peitub sotsiaalsete ja 
tehniliste lahenduste kokkupuutepunktis ning nõuab 

sotsiaalseid muutusi, uusi sotsiaalseid tavasid, 
sotsiaalset omandit või turule sisenemist“.
Mõned Smart Rural 21 külad püüdlesid nutikate 
digilahenduste väljatöötamise poole. Mõnes 
kogukonnas tuli aga esialgne idee hoolikalt ümber 
mõelda. See kehtib eriti e-tervise ja e-hoolduse 
lahenduste puhul, eriti eakate inimeste puhul. 
Nutikate e-tervise rakenduste arendamine ei pruugi 
olla õige ja ainus viis eakate eest hoolitsemise 
väljakutse nutikalt lahendamiseks. Sellised 
vahendid vajavad hoolikat eelnevat planeerimist ja 
suutlikkuse suurendamist, et saaks otsustada, kas 
e-tervise vahenditesse tasub investeerida. Smart 
Rural 21 projekt on sellise planeerimisprotsessi välja 
töötanud kolme projektikülaga (Dingle - IE, Sollstedt 
- DE ja Penela - PT) mille tulemustega saate tutvuda 
asjakohastel külalehtedel.

https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/social-innovation-marginalised-rural-areas-simra-0
https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
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1.3 KUIDAS ERINEB ARUKATE KÜLADE  
KONTSEPTSIOON LEADER/CLLD-st?

Arukaid Külasid võrreldakse kõige tihedamini 
LEADER/Community-led Local Development (CLLD 
– kogukonna juhitud kohalik areng) kontseptsiooniga. 
Kahtlemata on LEADER kontseptsioonil mitmeid 
sarnasusi Arukate Külade kontseptsiooniga, 
eriti selles osas, mis puudutab kahe asjakohase 
instrumendi peamisi põhimõtteid. LEADER/CLLD on 
tulevaste arukate külade strateegiate ja lahenduste 
võtmeinstrument ja rahastusallikas (vt ka jaotist 2.4 
arukate lahenduste rahastamise kohta) ja LEADER 
Local Action Groups (LAGs, kohalikud tegevusrühmad) 
võivad tihti mängida olulist rolli „innovatsiooni 
võimaldajatena“ (innovation brokers) ja külade 
toetajatena. Näiteks Dingle (IE) arukate külade 
strateegia protsessi on juhtinud kohalik tegevusrühm 
(NEWKD), samas kui Raudanmaa (FI), Torup (DK), 
Kythera (EL) ja teised valitud Smart Rural 21 külad on 
saanud oma kohalikelt tegevusrühmadelt nii rahalist 
kui ka tehnilist tuge oma arukate külade protsesside 
jaoks.
Siiski on ka mõned peamised erinevused, mis eristavad 
arukate külade kontseptsiooni:
•	 Arukad Külad on seotud kohalike kogukondade 
kaasamisega – st väikeste kohaliku tasandi 
meetmetega – ning aidata leida neil tee 21. sajandi 
väljakutsetega tegelemiseks ja võimalustest kinni 
haaramiseks. LEADER/CLLD tegutseb suuremal 
geograafilisel ja haldustasandil. LEADER kohaliku 
tegevusrühma territooriumid hõlmavad mitmeid 
külasid ning kohaliku arengu strateegiad on koostatud 
suuremal territoriaalsel tasandil ja seetõttu ei saa alati 
arvestada kohalike kogukondade eripäradega.
•	 LEADERil/CLLD-l on spetsiaalne institutsionaalne 
struktuur ja eraldatud rahalised vahendid, samas 
kui Arukatel Küladel ei ole veel institutsioonilist ega 
spetsiaalset poliitikaraamistikku. See on eelis ka selles 
mõttes, et on rohkem võimalusi katsetamiseks 
ja pilootprojektideks, eriti mis puudutab erinevate 
rahastamisallikate kasutamist. Arukad Külad ei 
tohiks piirduda üksnes juurdepääsuga LEADER 
rahastamisele, vaid kättesaadavaks tuleks teha erinev 
hulk rahastamisallikaid, nagu ühtekuuluvuspoliitika 
fondid, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fond 
(ERDF) ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF); samuti taaste- ja 
vastupidavusrahastus (RRF) või Euroopa Merendus-, 
Kalandus- ja Vesiviljelusfond (EMFAF).

•	 Arukad Külad tugevdavad kohalikku 
innovatsiooni ja eksperimenteerimist otse kohalikelt 
kogukondadelt tulevate nutikate lahenduste 
kaudu, keskendudes eelkõige 21. sajandi uutele 
väljakutsetele ja võimalustele, nagu kliimamuutused 
ja digitaliseerimine. Selles kontekstis mängivad või 
saavad LEADER kohalikud tegevusrühmad täita 
peamiste innovatsiooni võimaldajate rolli, toetades 
arukate külade teket oma territooriumil.

„- Kas esines innovatsioone, kus te 
ebaõnnestusite?

- Palju kordi! Näiteks Oya* tootja 
leidmisel ebaõnnestusin kolm korda. Oya 
ettevalmistamine tähendas tervet aastat 
keerulist võitlust, kuid teadsime, mille poole 
püüdleme, ja leidsime selle lõpuks…

Kanepi tootmine. Meie vaatevinklist oli 
see läbikukkumine. Saime suurepärase 
kogemuse, õppisime palju, kuid majanduslikust 
vaatenurgast ei teadnud me pooltki hinnast, 
mida me ütlesime. Sa oled ebaõnnestumiste 
pärast vihane, mitu korda! Ma kuulen „ei“ mitu 
korda ja „ei“ ei kõla minu jaoks eriliselt. Aga kui 
töötate enda meelest õige asja kallal, avate veidi 
oma südant ja loote usalduse, siis muudavad 
inimesed oma suhtumist.

Piotr Ostaszewski, Tomaszyn (PL), Smart Café 

*Vaadake ‘Oya’ kohta lähemalt  
allolevast kastist.

NÕUANDED JA NIPID: KUIDAS KÄIVITADA INNOVATSIOONI?

	√ Innovatsioon peab alati algama vajadusest – tungist tegeleda kohaliku kogukonna/maapiirkonna konkreetse 
väljakutsega. Mõelge konkreetsetele probleemidele ja väljakutsetele, millega teie kogukond peab tegelema.
	√ Õige innovatsiooni leidmine nõuab palju uurimist, vestlemist spetsialistide, teadlaste ja teiste küladega.
	√ Innovatsioon tekib enamasti (kohalike) inimeste omavahelise suhtluse kaudu, st lahendusi ei leita alati 

väljastpoolt.
	√ Innovatsioon vajab palju katsetamist ja võib mõnel juhul definitsiooni järgi kaasa tuua ebaõnnestumise.

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
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2. KUIDAS ARENDADA ARUKATE KÜLADE STRATEEGIAT?
Aruka küla strateegia on uuenduslik kohaliku 
arengu strateegia, st osaluspõhise lähenemise 
kaudu kohalikul tasandil välja töötatud strateegia, 
kontseptsioon või plaan, mis pakub asjaomasele 
maakogukonnale terviklikku pikaajalist visiooni, 
mida uuenduslike lahenduste kaudu ellu viia. 

Esimesed viis Smart Rural 21 Roadmap Tool 
tööriista puudutavad strateegia koostamist, sh 
(1) alustamine; (2) konteksti ja sidusrühmade 
kaardistamine; (3) sidusrühmade kaasamine;  
(4) strateegia loomine; (5) aruka küla strateegia.

2.1 MIKS ON ARUKATE KÜLADE STRATEEGIA VAJALIK?
Aruka küla strateegia on Arukate Külade kontseptsiooni 
keskmes. Definitsiooni kohaselt „toetuvad arukad 
külad osaluspõhisele lähenemisviisile, et töötada 
välja ja rakendada strateegiaid oma majanduslike, 
sotsiaalsete ja keskkonnatingimuste parandamiseks“. 
Kuid kas küla arukaks saamiseks on tõesti vaja aruka 
küla strateegiat?

Strateegia on vajalik struktureeritud ja 
pikemaajalise arengu suunamise jaoks. 
Kuid see on kasulik vaid seni, kuni see aitab 
kogukonnal kujundada ja jagada ühist 

visiooni, mõelda, kus küla tahaks olla keskmises või 
pikemas perspektiivis (nt 5-10 aasta pärast), koondada 
olemasolevaid algatusi ja ideid. Strateegiad on olulised, 
et siduda erinevaid algatusi ja aidata külal mõelda 
terviklikumalt (mitte keskenduda vaid üksikutele 
algatustele). Aruka küla strateegia väljatöötamine 
on järgmine samm, et saada arukaks külaks 
„üleminekukülade“ hulgas st külade hulgas, millel on 
juba mõned nutikad lahendused, kuid millel pole veel 

terviklikku integreeritud aruka küla strateegiat või 
pikemaajalist visiooni.
Aruka küla strateegiad võivad olla ka tõhusad 
vahendid küla visiooni kommunikeerimisel nii 
sisemiselt (kogukonnaliikmetele) kui ka väliselt, nt. 
erinevatele juhtimistasanditele (LEADER kohalikud 
tegevusrühmad, piirkondlik või riiklik tasand). Terviklik 
strateegia – mis on seotud ka kõrgemal haldustasandil 
seatud prioriteetidega – võib samuti aidata 
kaasa strateegia rakendamise rahastamisallikate 
väljaselgitamisele.

On oluline, et aruka küla strateegiaid ei 
töötataks välja pelgalt formaalsusena. 
Kogukond peaks püüdma välja töötada 
strateegia, mis kuulub kogukonnale, areneb 

ja võib olla heaks tugipunktiks tulevikku suunatud 
aruteludele ja tegevustele. Ei ole soovitatav, et strateegia 
töötatakse välja ainult selleks, et saada juurdepääs 
rahastusele (kuigi see on kindlasti üks strateegia 
väljatöötamise võimalikest eelistest). Mõelge, kas teil on 

Traditsiooniline ja lihtne viis säästa vett ja parandada taimede 
kasvu (innovaatiline lahendus - Tomaszyn, Poola)

Ost-Oya (olla, oya) on neoantiikne anum, mis on valmistatud poorsest, 
iseläbilaskvast savist, mis maetakse maasse aia loomulikuks niisutamiseks, 
vähendades samal ajal oluliselt veekadu ja kastmistööd. Lihtsalt täitke 
oma Ost-Oya (olla, oya) iga paari päeva tagant veega ja edasine toimib 
juba ise. Kuidas? 

See on lihtne, taimede juured kasvavad instinktiivselt poorse savi poole, 
mis võimaldab neil võtta täpselt nii palju vett, kui nad seda vajavad. Ei 
rohkem ega vähem. Selle tulemusena väheneb veetarbimine, hoolite 
keskkonnast ja teie aed näeb veelgi muljetavaldavam välja.

Allikas: https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/

KUST LEIDA LISAINFOT: ARUKATE KÜLADE KONTSEPTSIOON

Arukad Külad: ELi maapiirkonna kontseptsioon, probleemid ja väljavaated, Euroopa Parlamendi mõttekoda, 
2021: põhjalik ülevaade Arukatest Küladest, võtmeomadused ja evolutsioon.
Pilootprojekt, Smart eco-social villages: lõppraport, Ecorys et al., 2019: Euroopa Komisjoni rahastatud projekt 
Arukate Külade määratlemiseks ning parimate praktikate ja juhtumiuuringute väljaselgitamiseks
Arukad Külad: Maapiirkondade elavdamine, ENRD, 2018: Lühike video Arukate Külade konseptsiooni selgitamiseks
EU toetab arukaid külasid, EUDigital, 2017: lühike video Arukate Külade kontseptsiooni ja selle evolutsiooni 
selgitamiseks

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/getting-started/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/mapping-context-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/mapping-context-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/engaging-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/designing-a-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689349
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI%282021%29689349
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
https://www.youtube.com/watch?v=EEPmjqxbxHk
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vaja strateegiat 
ja kuidas te 
seda oma 
maapiirkonna 
kogukonna ja 
maapiirkonna 
arendamiseks 
kasutaksite.
Aruka küla 
s t r a t e e g i a 
väljatöötamist 
ja elluviimist ei 
saa käsitleda 

ühe inimese ja/või konsultatsiooniprojektina. Isegi 
kui vormiliselt ja sisuliselt võib sellistest tegevustest 
välja kujuneda näiliselt atraktiivne strateegia, näitab 
kogemus, et „tuul on peagi strateegia purjedest 
kadunud“ ja strateegia elluviimiseks ei ole kohustust 
ega pühendumust. Sellised strateegiad (või 

projektiettepanekud) võivad rahastuse saavutada 
lühikeseks ja keskmiseks ajaks, kuid ilma tõelise 
pühendumuse ja teadmisteta on need lähenemisviisid 
määratud maakogukonna ellujäämisele kaasaaitamise 
kontekstis läbi kukkuma. Seega, ärge alustage 
Arukate Külade protsessi ainult rahastuse pärast, 
tehke seda veendunult ja kohaliku kaasatuse 
kaudu.
Aruka küla strateegiate vorming võib erineda, kuigi 
soovitatav on lisada mõned põhielemendid (vt allpool). 
Tõepoolest, paljud liikmesriigid nõuavad lihtsat 
vormingut, nt lihtsustatud kontseptsioon või planeering, 
et külasid mitte ebaproportsionaalselt üle koormata.

Aruka küla strateegia väljatöötamine oli 
projekti Smart Rural 21 valitud külade nõue. 

Üldiselt pidas enamik külasid (küsitlusele vastanud 
12 külast 10) strateegia väljatöötamise protsessi 
(väga) kasulikuks. 
Paljud pidasid seda protsessi aga (väga) 
keeruliseks. Mõningane pettumus tuleneb ka sellest, 
et aruka küla strateegiatega ei kaasne enamasti 
otsest rahastust (st võib tunduda, et selline protsess 
ei ole tasuv).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Veidi
keeruline

Väga
keeruline

Mitte eriti
keeruline

Lihtne

Kui keeruliseks pidasite Aruka küla 
strateegia protsessi? (12 vastajat)

„Meie jaoks on strateegia 
väljatöötamise peamine 
lisandväärtus olnud „punktide 
ühendamine“ olemasolevate 
projektide ja uute ideede 
vahel ning nende ühtseks 
strateegiaks koondamine, 
aidates meil prioriteete seada ja 
välisrahastust taotleda.“ 

SR21 küla esindaja,  
küsitluse vastaja

„Kuigi külas on mitu juhtfiguuri, pole 
kedagi, kes suudaks kohaliku kogukonna 
esindajaid ühendada.“ 

Smart Rural 21 seire leid
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2.2 MIS PEAKSID OLEMA ARUKA  
KÜLA STRATEEGIA VÕTMEKOMPONENDID ?

Arukate külade strateegiatelt eeldatakse „klassikalise“ 
kohaliku arengu strateegia elemente, millel on 
ainulaadne hõng, mis hõlmab tulevikku suunatud 
uuenduslikke tegevusi. Nagu kirjeldatud, käivitab 
innovatsiooni kõige sagedamini konkreetne väljakutse 
ja vajadus. Selliste probleemide lahendamiseks peavad 
maakogukonnad tuginema oma konkreetsetele 
väärtustele/tugevustele ja võimalustele. Nende 
aspektide mõistmine võib viia külastrateegia visiooni 
(ja seejärel eesmärkide) määratlemiseni. Lihtsamalt 
öeldes peab kogukond mõtlema, kuhu ta tahab jõuda 
5–10 aasta pärast. Kui visioon ja eesmärgid (lähtuvalt 
väljakutsetest ja võimalustest) on määratletud, 

tuleb strateegias 
sätestada, milliseid 
tegevusi saab 
selleni jõudmiseks 
ette võtta ning 
milliseid ressursse 
(rahalisi ja 
i n i m r e s s u r s s e ) 
oleks vaja 
k a v a n d a t u d 
t e g e v u s t e 
elluviimiseks. 

NÕUANDED JA NIPID: MILLEKS TÖÖTADA VÄLJA ARUKA KÜLA STRATEEGIAID?

 √ Strateegiad on üldiselt kasulikud vahendid, mis aitavad kogukonnal oma visiooni, plaane ja tulevasi 
tegevusi kinnistada. 

 √ Aruka küla strateegia väljatöötamine võib olla ka ressursimahukas ja lisaks võib vaja minna tehnilisi/
eriteadmisi (nt loogika ülesehitamise, lahenduste leidmise, huvirühmade kaasamise jne kontekstis).

 √ Kuna aruka küla strateegiad ei ole sageli (veel) otseselt seotud rahastustoetusega, peavad 
maakogukonnad hoolikalt kaaluma, kas nad soovivad strateegiat välja töötada, millises formaadis ja milleks 
kasutamiseks – jõupingutused peaksid olema proportsionaalsed võimaliku kasuga, mitte ainult rahalise, aga ka 
inimliku kasuga – näiteks töötamine kogukonna ühise visiooni nimel.

 √ Arvestada tuleb ka muude kaalutlustega, näiteks kuidas uuendatakse strateegiat, kes vastutab edusammude 
juhtimise ja jälgimise eest (vastasel juhul võib strateegia kiiresti vananeda).

 √ Kuna Arukate külade toetamiseks mõeldud poliitikameetmed alles arenevad, võiksid maakogukonnad 
soovida uurida, kas ja kuidas on konkreetsed poliitikad, programmid ja toetusmeetmed kavandatud selleks, et 
toetada arukate külade strateegiaid ja tegevusi vastavates liikmesriikides ja piirkondades.

„Me väldime sõna strateegia 
ütlemist, sest sellel sõnal 
on väga sageli negatiivne 
varjund, justkui peaks see 
olema midagi tõeliselt 
tohutut ja keerulist. 
Seetõttu otsustasime 
kasutada teistsugust 
terminit: kontseptsioon“. 

Joanna Gierulska, 
Põllumajandusministeerium 
(Poola), 1. piirkondlik töötuba



10

Smart Rural 21 projekti valitud 21 küla igas aruka küla 
strateegias on vajadused/väljakutsed/nõrkused ja 
võimalused/tugevused välja selgitatud ning need on 
märksõnade järgi klassifitseeritud. Allolev tabel näi-
tab väljakutseid, mille tuvastas rohkem kui neli valitud 
küla. Kõige levinumad väljakutsed valitud külades on 
seotud järgmiste teemadega:
•	 Rahvastiku vähenemine, noorte väljaränne;
•	 Puuduvad teenused: rajatised, transport, haridus, 
eluase ja tervishoid.

Sarnaselt on valitud külad oma arukate külade stra-
teegiates kindlaks määranud peamised väärtused. 
Need on samuti liigitatud märksõnade järgi ja allolevas 
graafikus on toodud need kategooriad, millele viitas 
rohkem kui neli küla. Kõige olulisemaks väärtuseks 
peetakse atraktiivsust ja rikkalikku loodust, millele 
järgnevad tugev kogukond, kultuuripärand ja turism.
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Smart Rural 21 külade arv vastavalt strateegiates esile toodud väärtustele
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2.3 KUST SAAB ARUKA KÜLA STRATEEGIA RAHASTUST
“Miljoni dollari – või peaksime pigem ütlema miljoni 
euro – küsimus”, mida enamik maakogukondi küsib. 
Üks peamisi väljakutseid on see, et hetkel ei ole 
garantiid, et aruka küla strateegiaid välja töötavatel 
küladel on ka suurem võimalus saada kasu erinevatest 
rahastamisallikatest. Seetõttu on täpsemad detailid – 
st milliste projektikonkursside ja muude meetmete 
kaudu – neid protsesse on toetatud, alles hiljem 

nähtavad. Esialgse 
analüüsi põhjal 
tundub vägagi 
tõenäoline, et 
paljudes riikides 
hakatakse LEADER 
meedet kasutama 
arukate külade 
s t r a t e e g i a t e 
v ä l j a t ö ö t a m i s e 
ja elluviimise 
toetamiseks. Kuid 
ka muud CAP 
(ÜPP) meetmed/
sekkumised võivad 
pakkuda tuge 
arukatele küladele. 
Samuti ka muud 
sekkumised ja EL 
programmid, sh 
Interreg ja teised 
programmid - ERDF5  

(nt territoriaalne areng, infrastruktuuri investeeringud), 
ESF6 (sotsiaalne kaasatus) ja EMFAF7 (toetus kalanduse 
tegevusrühmadele).

EL on pühendunud Arukate Külade 
elluviimisele ja väljendab pidevalt seda 
seisukohta motiveerides liikmesriike 
tegutsema. Tõepoolest, Arukate Külade 

ümber on üha suurenev huvi. Oleme põnevas 
katsetamise faasis ning on lootust, et need, kes on 
Arukate Külade teoks tegemisel proaktiivsed, võivad 
olla ka esimesed, kes saavad väljateenitud rahastuse 
saamiseks „järjekorda võtta“. 
On mitmeid liikmesriike, kes tõepoolest ei oota 
asjade juhtumist, vaid võtavad juhtrolli ja hakkavad 
oma riiklikus kontekstis sisukaid toetusraamistikke 
katsetama.
Samal ajal on EL delegeerinud programmide 
kavandamise ja rahastuse kulutamise n-ö 
volitused suures osas liikmesriikidele, tagades 
suurema paindlikkuse, ning Euroopa Liidul ei ole 
olnud liikmesriikide liikmesriikidele suunatud 
otseseid nõudmisi, kuidas, kuidas Aruka küla 
poliitikaraamistikku luua. Siiski rahastab Euroopa 
Komisjon koostöös Euroopa Parlamendiga mitmeid 
tehnilise abi projekte, et toetada kogemuste vahetust 
ja planeerimisprotsessi, millest kõige olulisem on 
Smart Eco-Social Villages külade pilootprojekt ja 
1. (Smart Rural 21) ja 2. (Smart Rural 27) Smart Rural 
areas in the 21st Century ettevalmistavad tegevused.

Ühise 
põllumajanduspoliitika 
määruses viidatakse 
arukatele küladele kui 
peamisele vahendile 
„maapiirkondade 
sotsiaal-majandusliku 
struktuuri tugevdamiseks” 
ning „põllumajanduse 
ja maapiirkondade 
ajakohastamiseks teadmiste 
jagamise ning innovatsiooni 
ja digitaliseerimise 
edendamise kaudu”. 
Ühine CAP soodustab 
– ja eeldatavasti ka 
toetab – arukate külade 
koostööd. (CAP määruse 
põhjendused 32, 78 ja 82 
ning artikkel 77)

Projekt Smart Rural 21 on kogunud teavet 
selle kohta, mis toimub igas liikmesriigis 

seoses arukate külade poliitika toetusraamistikega. 
Saate vaadata, mis teie riigis toimub Smart Rural 
21 riikide lehtedel, kus on täpselt välja toodud 
asjakohased rahastusallikad ja arukate külade 
kontseptsiooniga töötavad organisatsioonid (nii 
palju, kui need on teada). Projekt Smart Rural 21 
käsitleb ka edukaid poliitikanäiteid: selle eesmärk on 
julgustada poliitikakujundajaid tegutsema. Riikide 

lehtedel on välja toodud erinevad rahastusallikad, 
mis on küladele kättesaadavad.
Smart Rural 27 projekt jätkab Arukate Külade teabe 
uuendamist kõikides liikmesriikides. Arukate külade 
poliitikate ja toetusmeetmete kohta jagatakse 
infot läbi projekti Smart Rural 27 liikmesriikide 
teabelehtede ning korraldatakse töörühmasid, et 
tagada parem poliitika ja programmide planeerimine 
läbi asjaomaste huvirühmade kokkuviimise.

5 Euroopa Regionaalarengufond
6 Euroopa Sotsiaalfond
7 Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond

http://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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3. KUIDAS RAKENDADA STRATEEGIAT JA  
TÖÖTADA VÄLJA ARUKAID LAHENDUSI?

See osa pakub juhiseid, kuidas strateegiat läbi arukate 
lahenduste planeerimise ja realiseerimise ellu viia. 
Asjakohased Smart Rural 21 tegevuskava sammud 
võivad samuti anda selle protsessi jaoks täiendavaid 

juhiseid, sealhulgas: (1) tegevuste planeerimine; 
(2) lahenduste leidmine; (3) tegevuste loomine; (4) 
rahastus; (5) monitoorimine.

3.1 MIS ON NUTIKAS LAHENDUS?
Nutikad lahendused on uuenduslikud ja inspireerivad 
tegevused (projektid/algatused), mille kaudu on 
võimalik saavutada aruka küla strateegia eesmärke. 
Mõistete „nutikus” ja „innovatsioon” tähendust on juba 
eespool kirjeldatud (vt jaotis 1.2).
Aruka küla strateegiate kavandatud ja tegelikud 
tegevused peaksid vastama 21. sajandi väljakutsetele ja 
võimalustele loovalt – sageli nö „kastist välja“ mõeldes. 
Euroopa Komisjonis ja sellest tulenevalt ka arukate 
külade strateegilistes eesmärkides pööratakse erilist 
tähelepanu kahele olulisele väljakutsele-võimalusele:
•	 Ühenduvus ja digitaaltehnoloogia kasutamine 
(seotud ELi prioriteediga „Euroopa sobivus 
digitaalajastul“);
•	 Kliimaga kohanemine (seotud ELi prioriteediga 
„Euroopa roheline kokkulepe”).
Need võtmevaldkonnad koos eesmärgiga saavutada 
tugevamad ja jõukamad maapiirkonnad on ELi 
pikaajalise maaelu visiooni keskmes.
Nagu eespool kirjeldatud sõltuvad innovatsioon ja 
nutikus kontekstist ning suuresti kohaliku kogukonna 
arengutasemest. Projekti Smart Rural 21 eesmärk oli aga 
pakkuda inspiratsiooni kõikidele maakogukondadele 
arukate lahenduste andmebaasi kaudu, mis 
hõlmab erinevaid temaatilisi valdkondi ja toob esile 
kohaliku kogukonna poolt elluviidud algatuste kõige 
uuenduslikumad küljed. Neid lahendusi saab üle 
kanda ka teistele maakogukondadele. Lisaks on igas 
Smart Rural 21 külas toetatud nutikate lahenduste 
tulemused veebis kättesaadavad kõigile, kes soovivad 
lahendusi ning nende rakendamiseks kasutatud 
samme ja protsesse tundma õppida.

LISAINFO: ARUKA KÜLA STRATEEGIA ARENDUS JA TUGI

Arukate Külade strateegia mall, Smart Rural 21 (E40): strateegia mall, kasutusjuhend ja õppevideo, mida Smart 
Rural 21 külad on oma strateegiate väljatöötamiseks kasutanud.
Arukate Külade strateegiad, Smart Rural 21: Smart Rural 21 projektikülade väljatöötatud strateegiate kogumik 
‘Mis minu riigis toimub’ – Smart Rural 21 leheküljed: kirjeldus selle kohta, kuidas erinevad poliitikad (nii ühine 
põllumajanduspoliitika kui ka muud) ja organisatsioonid toetavad praegu Arukate Külade (taolisi) algatusi igas 
ELi liikmesriigis
Smart Rural 21 Roadmap: praktilised vahendid strateegia väljatöötamiseks Smart Rural 21 & Smart Rural 27 
rahastusvõimaluste aruanded: ülevaade Arukate Külade erinevatest rahastusmehhanismidest 
Arukate Külade poliitikad: teave erinevate poliitikaraamistike ja vahendite kohta Euroopa ja riiklikul/piirkondlikul 
tasandil 
Arukate Külade rahastus ühisrahastuse kaudu, ettekanne Smart Rural 21 projekti 2. Nutikate Külade akadeemias

Euroopa Komisjon käivitas 2021. aastal ELi Pi-
kaajalise maaelu visiooni, mis määratleb neli peamist 
temaatilist sekkumisvaldkonda, mida nimetatakse 
tugevamaks, ühendatuks, vastupidavamaks, jõuka-
maks. Need valdkonnad hõlmavad peamisi priori-
teetseid valdkondi, kus Arukad Külad saavad samuti 
tegutseda.

https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/planning-actions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions-old/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/generating-actions/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/financing/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/monitoring/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/smart-village-strategy-template/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural21.eu/wp-content/uploads/15.-Mauricio-OBrien_plenary_European-Crowdfunding-Network.pdf
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
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3.2 KUIDAS LEIDA ÕIGEID NUTIKAID LAHENDUSI?
Arukad külad võivad hõlmata paljusid teemasid ja 
valdkondi. Õigeid lahendusi tuleb kohandada iga 
maakogukonna konkreetse kontekstiga ning need 
võivad hõlmata tohutul hulgal teemasid ja valdkondi. 
Illustratsioonina on alloleval graafikul välja toodud 
valitud Smart Rural 21 külade poolt märgitud peamised 
teemavaldkonnad.
Sel ajal, kui külad rakendavad erinevaid nutikaid 
lahendusi, on Smart Rural 21 valitud külade nutikate 
tegevuste puhul tuvastatud ka mõningaid ühiseid 
jooni ja “kuumi teemasid”. 

Kas mõni neist teemadest on asjakohane 
teie küla jaoks? Miks mitte vaadata Smart 
Rural 21 osalejakülade veebilehti (sh 
videoid ja esitlusi) ning võtta küladega 

otse ühendust? 

Eakad ja (e)hooldus: kas digitaliseerimine on 
lahendus?
Eakate eest hoolitsemine on tavaline väljakutse, 
eriti digitehnoloogia pakutavate nutikate lahenduste, 
(e-)hoolduse kasutamisel. Küsimus on selles, kas 
digitaalsetesse tehnoloogiatesse investeerimine on 
seda väärt ja milliseid investeeringuid ja inimvõimekusi 
tuleb selle teenuse efektiivseks kasutuseks ja 
jätkusuutlikkuse tagamiseks rakendada. Võtmeteema 
Dingle (IE), Penela-Cumeeira (PT), Sollstedt (DE))

Noored inimesed: kuidas kaasata?
Noorte, eriti teismeliste kaasamine kohalikesse 
tegevustesse on olnud väljakutseks paljudes 
maakogukondades, sealhulgas sobivate 
suhtlustegevuste leidmine ning oskuste ja pädevuste 
parandamine. Võtmeteema järgmistes külades: 
Mukarov (CZ), Alsunga (LV), Ansó (ES))
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Smart Rural 21 külade % vastavalt 
strateegias kavandatud fookustele

Pildi autor: Dominik Lange

Pildi autor: Arno Senoner

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
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Digitaalne tehnoloogia: kuidas seda kasutada 
kohalike teenuste täiustamiseks?
Andme- ja infohaldustööriistad, platvormid ja 
rakendused on enamasti välja töötatud eesmärgiga 
paremini teenindada maapiirkonna inimesi, aga ka 
külastajaid ning parandada teenuseid (sh turism) ja 
ühendada kohalikke inimesi (sotsiaalne innovatsioon). 
Võtmeteema järgmistes külades: Torup (DK), 
Profondeville (BE-Wallonia), Penela-Ferraria De São 
João (PT), Kythera (EL), Alsunga (LV)

Vanade hoonete rekonstrueerimine: milleks 
neid kasutada ja kuidas muuta hoonete kasutus 
jätkusuutlikuks?

Vana koolimaja kohalikule talule ja ettevõtetele 
Vana veski kohalikuks äri- ja kogukonnakeskuseks 
Vanad keldrid turismimajutuseks 
Ökohoonest saab kohalik põllumajanduskeskus ja 
kogukonnaruum

Maastiku planeerimine ja vanade hoonete 
rekonstrueerimine: kuidas säilitada arhitektuuri- , 
kultuuri- ja looduspärand?
(Vanade) hoonete (ümber)ehitus ja maastiku 
planeerimine on olnud mitmes Smart Rural 21 
valitud külas võtmeteemadeks. Peamised eesmärgid 
on: (1) kasutada kohaliku kogukonna hüvanguks 
vanu hooneid või olemasolevaid krunte; (2) leida 
jätkusuutlikud (keskkonnasõbralikud) lahendused, mis 
on kohandatud kohalikele keskkonnatingimustele; 
ja (3) arendada rahaliselt jätkusuutlikku äritegevust. 
Võtmeteema järgmistes külades: Ansó (ES), Sentviska 
Gora Plateau (SI), Tomaszyn (PL), Uppony (HU), 
Raudanmaa (FI), Virtsu (EE)

Säästev/taastuv põllumajandus: kuidas kaitsta 
keskkonda uute meetodite ja tehnoloogiate 
kasutusele võtmise kaudu põllumajanduses?
Uued tehnoloogiad (sealhulgas nutikas 
põllumajandus) ja meetodid vastupidavama 
kogukonna ja keskkonna loomiseks (sealhulgas taastuv 
põllumajandus) on üks arukate külade põhiteemasid, 
mis on kooskõlas ELi rohelise kokkuleppe eesmärkidega. 
Võtmeteema järgmistes külades: Tomaszyn (PL), 
Kythera (EL), Babina Greda (HR)

Pildi autor: Myriam Jessier

Pildi autor: Vidar Nordli-Mathisen

Pildi autor: Canva

Pildi autor: Canva

https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/sentviska_gora_si/
https://www.smartrural21.eu/villages/sentviska_gora_si/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/uppony_hu/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/virtsu_ee/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
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Taastuvenergia ja kohalikud energiakogukonnad: 
kuidas saavutada energiasõltumatus?
Taastuvenergia, keskendudes eelkõige kohalikele 
energiakogukondadele. Stanzi (AT) kontekstis 
kombineeritakse seda meetodit ka kohaliku 
majanduse/kohaliku valuuta ning märgisüsteemi ja 
plokiahela tehnoloogiaga. Võtmeteema järgmistes 
külades: Stanz im Mürztal (AT)

Arukad lahendused liikuvuses: kuidas kindlustada 
transport kaugemates maapiirkondades?

Need teemad on täielikult kooskõlas pikaajalise 
maaelu visiooni nelja soovitatud tegevusvaldkonnaga:
1.	 Tugevamad maapiirkonnad: viidates näidetele 
eakate eest hoolitsemise, noorte kaasamise ning 
andmete ja andmeplatvormide kasutamise kohta 
kohalike teenuste parandamiseks (enamus Smart 
Rural 21 külad);
2.	 Vastupidavad maapiirkonnad: säästva 
maastiku planeerimise ja (ümber)ehituse, 
jätkusuutliku põllumajanduse, taastuv energeetika ja 
energiakogukonnad (Stanz, AT; Tomaszyn, PL; Penela, 
PT; Kythera, GR);;
3.	 Ühendatud maapiirkonnad: viitega nutikale 
mobiilsusele ja digitaalsetele teenustele (nt 
Profondeville, BE-Wallonia ja lairibaühendus 
Raudanmaa, FI).
4.	 Jõukad maapiirkonnad: viidates maaettevõtetele, 
mis on olnud läbiv teema, sealhulgas jätkusuutlikud 
põllumajandusettevõtted (Tomaszyn, PL; Kythera, 
EL; Babina Greda, HR), turism (nt Kythera, EL) ja 
maapiirkonna ärid (nt Torup, DK and Raudanmaa, FI).
Õige uuendusliku lahenduse leidmine konkreetse 
väljakutse lahendamiseks või uue võimaluse 
realiseerimiseks võib nõuda palju uurimist ja 
katsetamist. Lahenduste leidmiseks on mitu võimalust: 
•	 Peaaegu kindlasti on vaja eriteadmisi. Kuigi 
sageli on innovatsiooni peamiseks allikaks kohalik 
kogukond ise, siiski ei ole asjakohast ekspertteadmist 
alati võimalik leida kohapealt. Smart Rural 21 kogemus 

näitas, et külad pidid oma ideede elluviimiseks 
sageli kaasama spetsialiste, väliseksperte mujalt. 
Välismaised kogemused võivad olla ka “silmade 
avajad” ja maakogukondadel soovitatakse kaaluda 
lahendusi, millele nad varem pole mõelnud.  
Selles kontekstis võib olla kasulik avaliku, era-
, teadus- ja kodanikuühiskonna partnerluse 
loomine (seda nimetatakse sageli neljakordse 
spiraali mudeliks – ja seda on mõnes maapiirkonnas8 
juba edukalt kasutatud). Näiteks Babina Greda (HR) 
ja Kythera (EL) teevad tihedat koostööd ülikoolidega, 
et anda kohalikele põllumeestele oskusteavet 
kaasaegsete ja säästvate tootmistehnoloogiate 
(sealhulgas täppispõllumajanduse) kohta. 
Profondeville (BE-Wallonia) eesmärk on anda 
kohalike ametiasutuste töötajatele spetsialistide 
kaasamise kaudu õiged oskused kohalike (suurte) 
andmete tuvastamiseks ja kasutamiseks.

Vältige senise kordamist, st püüdke leida 
“kastist välja” lahendusi ning olge avatud 
ja otsige uusi ideid.

•	 Nutikate lahenduste andmebaas võib olla kasulik, 
et leida inspiratsiooni ja ideid teistest küladest. 

Smart Rural 21 külad leiavad 
vajalikku eksperttuge nõustajate, 
kohalike erialaorganisatsioonide (nt 
kohalikud ülikoolid, vabaühendused, 
arendusorganisatsioonid jne), omavalitsuste 
spetsialistide ja välisekspertide kaudu.

8 Vt nt SECAD (Iirimaa)

Pildi autor: Canva

Pildi autor: Canva

Nutikad liikmislahendused kaugemates ja mägistel 
maapiirkondades, sealhulgas e-autod ja autode 
ühiskasutus, võivad eriti toetada eraldatud ja/või 
kaugeid kogukondi. Võtmeteema järgmistes külades: 
Ostana (IT)

https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=T1frEstVp30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.euracademy.org/wp-content/uploads/2021/03/Enabling-Social-Innovation_Ryan-Howard-SECAD-Partnership.pdf
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
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Erinevaid andmebaase on palju, näiteks Euroopa 
maaelu arengu võrgustiku projektide andmebaas (sh 
ENRD arukate külade teemalise töö kaudu kogutud 
näited) või EIP (Euroopa Innovatsiooni Partnerlus) – 
rakendusrühmade projektide andmebaas AGRI. Projekt 

Smart Rural 21 on välja töötanud oma andmebaasi, 
mis annab üksikasjalikku ja praktilist teavet 
inspireerivate lahenduste kohta, mida on rakendatud 
maakogukondade kontekstis. Andmebaasist saab 
otsida temaatiliste märksõnade järgi.

Ekraanitõmmis Smart Rural 21 nutikate lahenduste andmebaasist.

•	 Küladevaheline suhtlus, nii veebis kui ka näost 
näkku, toob maakogukondadele kõige rohkem kasu. 
Teiste küladega kontakti saamiseks on palju võimalusi. 
Andmebaaside kaudu ja muul viisil tuvastatud 
küladega saab luua otsekontakte. Projekt Smart 
Rural 21 on suurel määral edendanud küladevahelist 
vahetust arukate maapiirkondade hommikukohvikute 
sessioonide kaudu, kus üks küladest tutvustas 
oma uuenduslikke lähenemisviise ja teised said 
mitteametlikult (kohvi kõrvale) esitada küsimusi ja 
arutada konkreetseid algatusi. Lisaks võimaldasid 
ristkülastused küladel üksteist projektitoetuse 
abil külastada, mida korraldati koos Aruka maaelu 
piirkondlike töötubadega või eraldiseisvate 
üritustena. Aruka Küla Akadeemia keskendus 
külade temaatilistele vajadustele. Saate vaadata 
linke ja uurida inspireerivaid lahendusi. Asjakohased 

kogukonnavõrgustikud võivad samuti aidata luua 
sidemeid teiste küladega (sealhulgas külakesksed 
võrgustikud, nagu näiteks Smart Village Network).
Kahjuks on keeleoskuse puudumine endiselt 
probleemiks, kui kogukond kavatseb rahvusvahelisel 
tasandil teiste kogukondadega suhelda. Kui soovite 
suhelda teiste kogukondadega Euroopas ja mujal, 
on väga oluline, et keegi teie kogukonnast räägiks 
inglise keelt.

Mõned maakogukonnad hakkasid projekti 
Smart Rural 21 raames toimunud vahetusest saadud 
inspiratsiooni põhjal oma keeleoskust täiendama. 
„Hakkasime kolleegidega õppima inglise keelt, kuna 
leiame, et see on üks meie olulisi nõrkusi. Teiste head 
inglise keelt rääkimas kuulmine inspireerib meid.”

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-cafe/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-cafe/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smart-village-network.eu/


17

3.3 KUIDAS KAASATA KOHALIKKE INIMESI  
LAHENDUSTE PLANEERIMISSE JA ELLUVIIMISESSE?

Kogukonnaliikmete kaasamine 
strateegia kavandamisse ja elluviimisse 
on oluline mitte ainult seetõttu, et 
„kaasav lähenemine“ on arukate külade 

lähenemisviisi põhikomponent, vaid peamiselt 
seetõttu, et ilma kohalikke elanikke strateegiasse 
kaasamata ja omanditunde tekkimiseta ei saa 
peaaegu kindlasti seda strateegiat hiljem realiseerida.
Sidusrühmade kaasamine on sageli väljakutseid 
pakkuv protsess, eriti suuremates kogukondades ja 
piirkondades, mida iseloomustab äärmuslik rahvastiku 
vähenemine ja/või kus kogukonna võimekus ühiselt 
tegutseda on väga madal.
Puudub ühtne retsept, kuidas sidusrühmi kohalikus 
kogukonnas kaasata, kuna see sõltub palju 
kogukonnaliikmete profiilist ja aktiivsustasemest, 
kohalikust juhtrühmast ja muudest teguritest. 
Kogenud külajuhid on öelnud, et kogukonnaliikmete 
motiveerimiseks on oluline, et kogukonnaliikmetelt 
tulevaid ideid kuulataks, võetaks arvesse ja 
julgustataks. Kogukonna liikmete ülesandeks on 
töö – eriti kui tegemist on vabatahtliku tööga –, mis 
on käegakatsutav (st algus, lõpp ja tulemus on 
näha) ning kogukonnatöösse panustajatele antakse 
(väikesed) preemiaid/tunnustusi. 
Spetsiifilised tööriistad kogukonna liikmete kaasamiseks 
on saadaval Smart Rural 21 teekaardi tööriistas.

Tõeliselt edukad kogukonnad on need, 
millel on visioon, juht ja pühendumus 
vähemalt mõne küla pühendunud inimese 
poolt. Alguses ei pea tingimata olema 

palju inimesi. Isegi üks-kaks kohalikku elanikku 
(sädeinimesed) võivad hakata muutusi ellu viima, 
kui nad ei tee seda pelgalt raha pärast, vaid “usu” 
ja visiooni pärast. Protsessi alustajaks peab olema 
vähemalt üks või kaks inimest, kellel on õiged huvid, 
oskused, pühendumus ja suutlikkus. Ilma juhtimise, 
omanditunde ja visioonita ei ole võimalik alustada 
arukate külade teekonda. 
See ei pruugi olla formaalne juhtimisstruktuur – nt. 
linnapea ja tema meeskond – kes saavad algatada või 
juhtida aruka küla strateegia protsessi. Tõepoolest, 
arukate külade juhtimisstruktuuris valitseb Smart 
Rural 21 külade kontekstis mitmekesisus.

Asjaolu, et puudub ametlik institutsionaalne 
või rahastamissüsteem, kuid Euroopa 
tasandil ja mõnel liikmesriigil on tugev 
kohustus pakkuda arukaid külasid mitme 

rahastamisallika kaudu, annab maakogukondadele 
lootust. Seni toimub uuenduslike lahenduste 
rahastamine kohalikus maaelu arengu kontekstis 
läbi territoriaalse perspektiivi – peaaegu eranditult – 
LEADER/CLLD kaudu. LEADER/CLLD jääb kindlasti 
arukate külade peamiseks rahastusallikaks. LEADER/
CLLD omab aga suhteliselt väikest osa maaelu arengu 
fondidest ning me vajame rohkem rahalisi vahendeid 
ja poliitikakujundajaid, et kohalikes maakogukondades 
saaks innovatsioon toimuda. Arukad Külad võivad 
avada uusi uksi, tuleb vaid edasi koputada.

Kindlasti on ELi rahastamise, programmide, 
sekkumiste ja konkursikutsete džunglis 
raske liikuda, eriti piiratud ressurssidega 
maakogukonnal. Paljud maakogukonnad 

pettuvad ka siis, kui nende tavaliselt palju energiat ja 
ressursse nõudvad taotlused ei osutu edukaks, seda 
ka keeruliste taotlemistingimuste tõttu. Järelikult 
annavad paljud lihtsalt alla, arvates, et neil on 
tähtsamaid „päris asju“ vaja teha ja neil võib õigus olla. 
EL-i rahastatavates 
p r o j e k t i d e s 
osalemine ei ole 
alati lihtne ning 
maakogukonnad 
võivad vajada 
spetsialistide tuge 
ja nõu õigete 
konkursikutsete/
m e e t m e t e 
väljaselgitamiseks, 
r a h a s t u s e 
t a o t l e m i s e k s 

Enamus Smart Rural 21 külasid leidsid, et sidusrühmade 
kaasamise protsess strateegia väljatöötamise ajal on 
“natuke keeruline” (andmed põhinevad 12 küsitlusele 
vastajal).
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80%

Veidi keeruline Väga keeruline Mitte väga
keeruline

Lihtne

Kui keeruliseks pidasite huvirühmade 
kaasamist/osalusprotsessi oma aruka küla 

strateegia väljatöötamisel?

„Tihti tullakse meile külla ja öeldakse, et 
tahaksime projekti ellu viia ja loomulikult võtame 
kõiki innuga vastu. Aga tegelikult peavad seda 
tegema inimesed ise. Mõnikord ütleb 50 inimest, 
et nad tahavad Ostanas midagi teha, kuid ainult 1 
tuleb tagasi. Ja siis hakkame vaatama, kas nende 
jaoks on ruumi või võimalust. Ja nii ehitame üles 
palju tegevusi. 

Enrica Alberti, Ostana küla, Smart Café

Smart Rural 21 projekt on 
pakkunud spetsialistide 
tuge mõnele maakogukonnale 
rahastamisvõimaluste tuvas-
tamiseks ja taotlemiseks (nt 
Ansó Hispaanias, Ostana Itaa-
lias Stanz im Mürztal Austri-
as). Nende külade kogemuste 
kohta saate rohkem teada, kui 
külastate külade veebilehti ja 
vaatate küla teekaarti.

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
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ja (haldus)nõuete täitmiseks. Raske öelda, kas 
investeering tasub end ära, kuid proovida tasub, sest 
asjakohaseid rahastusvõimalusi on palju. Nii nagu 
muu, on ka õige taotluse koostamine oskus, mida 
saab teatud toel õppida – eriti kui sul on õiged ideed ja 
õige motivatsioon.
Lisaks riiklikule rahastamisele peavad 
maakogukonnad sageli „oma tuleviku enda kätesse 
võtma” – eriti kõige proaktiivsemad – peavad ja sageli 
kaaluvad alternatiivset rahastust. Muuhulgas võiks 
uurida erarahastust – jätkusuutlikke ärimudeleid 
– valitsusväliseid organisatsioone/sihtasutusi, 
ühisrahastust, aga ka ELi rahastusvahendeid.

Noorte kaasamine vajab erilist tähelepanu 
ning vaja on loovust ja õigeid tegevusjuhendajaid. 
Noorte kaasamine on olnud paljudes valitud Smart 
Rural 21 külades võtmeteema. Mukarovis (CZ), 
on põhiliseks mureks olnud see, kuidas kaasata 
noorem põlvkond ühistegevusse: noorteklubi 

(Hangout4Teens) asutas külas elav ülikoolitudeng. 
Alsungas (LV), on põhirõhk olnud noorte kaasamisel 
ning nende digi- ja programmeerimisoskuste 
parandamisel (virtuaalreaalsus). Ansó  (ES) pakub hea 
praktika selle kohta, kuidas lapsed tegelesid eakate 
inimeste nõustamisega küla tuleviku teemal.

NÕUANDED JA NIPID: KUSKILT PEAB ALUSTAMA

Isegi Smart Rural 21 projektis oleme näinud 
maakogukondade puhul nii rohkem kui ka vähem 
edukaid juhtumeid aruka küla protsessi kujundamisel 
„kogukonna võitmise osas“. Usume, et projekt ei ole 
mõeldud eelkõige külade “esitlemiseks”, vaid selleks, 
et mõista maakogukonna tegelikku dünaamikat 
ja et saaksime otsustada, mis töötab ja mis mitte. 
Selles kontekstis on lubatud ka ebaõnnestumine. 
Ärge laske end eksitada (“kõik, mis hiilgab, pole kuld”) 
ja otsige tõelist väärtust. 
Samas tuleb alati arvestada kogukonna võimetega. 
Projekt on töötanud inspireerivate kogukondadega, 

mida juhivad  üks või väga vähesed pühendunud 
inimesed väga mahajäänud piirkondades, kus 
sisuliselt puudub kogukond, keda kaasata. Kui teil 
on ideid ja visiooni, ärge kartke, te peate kuskilt 
alustama.
See ei ole “ebaõnnestumine”, kui protsessi algatajaid 
on üks või kaks, ebaõnnestumine on tegeliku 
pühendumuse ja visiooni puudumine protsessi 
juhtiva(te) või pigem domineeriva(te) isiku(te) poolt, 
kus isiklik huvi domineerib protsessi, ideede ja 
visiooni, maakogukonna ja -piirkonna üle.

2. Arukate Külade Akadeemia 
(teine päev), mis keskendus 
eelkõige maakogukondade jaoks 
erinevatele allikatele juurdepääsule 
– eriti ühisrahastusskeemide 
kavandamisele.

https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/childhoods-power-for-community/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
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Projekt Smart Rural 27 on läbi viinud analüüsi 
(september 2021), mis hõlmas suurt valimit 
maakogukondade algatustest, et mõista, mis ulatuses 
on maakogukondadel juurdepääs ELi (ja muudele) 
rahalistele vahenditele. 
Analüüs näitas, et enamik lahendusi viiakse 
ellu kohalikest/omavalitsuste, era- või riiklikest 
vahenditest. EL-i vahenditest on kohalikel 

kogukondadel juurdepääs olnud peaaegu eranditult 
maaelu arengu programmidele ja nende raames 
LEADER/CLLD-le. See toob esile võimalikud 
väljakutsed erinevatele ELi fondidele juurdepääsul 
kohalike maakogukondade tasandil.
Allikas: Smart Rural 27 projekti koordinaatori Edina Ocsko 
ettekanne

Projekt Smart Rural 21 tuvastas kuus 
juhtimismudelit, mis toimisid Aruka Küla 

protsessis osalevates maakogukondades. Igal mudelil 
on oma plussid ja miinused. Kuus mudelit on järgmised:
•	 Mudel 1 A: Valitud linnapea/abilinnapea ja nende 
meeskonna suhteliselt domineeriv positsioon
•	 Mudel 1B: Valitud linnapead/abilinnapead ja 
tugev kogukonna kaasamine
•	 Mudel 2A: Tugev (mittevalitud) kohalik liider(id)/
juhtfiguur(id), kellel on domineeriv positsioon
•	 Mudel 2B: Tugev (mittevalitud) kohalik juht/juhid 
ja tugev koostöö kohaliku kogukonnaga

•	 Mudel 2C: Protsessi juhtiv kohalik professionaalne/
üksik- või erialaorganisatsioon
•	 Mudel 3: Kohalike elanike Kohalike elanike 
moodustatud organisatsioonid (külaseltsid, 
arenguseltsid jne)
Smart Rural 21 külad on liigitatud erinevate 
mudelite alla, nagu on näidatud allpool.  
Millise mudeli alla teie maakogukond kuulub?
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NÕUANDED JA NIPID: ARUKATE LAHENDUSTE RAHASTAMINE

 √ Erinevate avalike rahastuste džunglis tee 
leidmine, tingimuste mõistmine ja kandideerimine 
on väga koormav. Smart Rural 21 veebisaidil olev 
poliitikateave võib olla hea lähtepunkt potentsiaalse 
rahastuse väljaselgitamiseks. Peate kaaluma, kas 
soovite sellele teele asuda, ja kui jah, võite vajada 
selleks spetsialisti nõu.

 √ Riikliku rahastuse kasutamine ja konkursikutsetel/
taotlusvoorudes osalemine pole ilmtingimata 
ainus viis rahastuse hankimiseks, võib mõelda ka 
muudele alternatiividele, eelkõige jätkusuutlikele 
ärimudelitele ja ühisrahastusele.

 √ Edukamad/„nutikamad“ maakogukonnad 
ei pruugi olla kõige edukamad rahastamise 
taotlemisel. Mõned kogukonnad arendavad oskusi 
olla edukad taotluste rahastamisel, kuid näib 
olevat ka oht muutuda liiga rahastusvõimalustest 
lähtuvaks, mitte arukalt strateegiliseks.

 √ Maakogukonnad saavad ennetavalt tegutseda, 
et leida oma eesmärkide jaoks kõige asjakohasemad 
ressursid. Hea lähtepunkt on mõelda sünergiale 
kohalike eesmärkide ja kõrgema taseme 
eesmärkide vahel (nt need, mis on seatud LEADERi 
kohaliku arengu strateegiates või piirkondlikes 
programmides ja poliitikates).

 √ Lisaks riiklikele rahastamisprogrammidele on 
ka piiriülesed/rahvusvahelised projektivõimalused, 
sealhulgas LEADERi riikidevaheline koostöö, Interreg, 
Kodanike Euroopa, Erasmus+ ja Horisont Euroopa 
konkursikutsed/taotlusvoorud.

 √ Lisaks Smart Rural 21-le töötavad ka teised 
Euroopa algatused, et toetada külasid ja aidata välja 
töötada aruka küla strateegiaid, algatusi toetavama 
keskkonna kaudu. Sidusrühmadel võiks muu hulgas 
olla huvi projekti Smart Rural 27 arenguid jälgida.

LISAINFO: ARUKAD LAHENDUSED JA RAHASTUS
Smart Rural 21 Roadmap: praktilised vahendid strateegia elluviimiseks
Smart Rural 21 arukate lahenduste andmebaas: arukad lahendused koos teostusdetailidega
Smart Rural 21 külade profiilid ja lahendused: üksikasjalik teave külas tehtud nutikate tegude kohta

4. LÕPPSÕNA
Selles lühikeses juhendis oleme püüdnud teiega 
jagada kogemusi, mis on kogutud projekti Smart 
Rural 21 kaudu ning mis on kogutud 2020. ja 2021. 
aasta jooksul koostöös Euroopa maakogukondadega. 
Sõnumid ja ressursid on alles alguspunktid teekonnal, 
mille iga maakogukond peab ise ette võtma. Raske 
töö langeb teile, kes te elate maakogukondades, 
mis seisavad silmitsi paljude väljakutsetega, kuid 
loodetavasti on teil ka palju uusi võimalusi. 
Arukate Külade kontseptsiooni eesmärk on pakkuda 
sellel teekonnal tööriistu. See ei ole veel täiesti 
väljaarendatud kontseptsioon. Nii nagu arukad ja 
uuenduslikud lahendused maakogukondades, on ka 
Arukate külade kontseptsioon ise katsetus. See, kas 
see õnnestub või muutub kaotatud katseks ja pelgalt 
kõnepruugiks, sõltub samuti meist kõigist. Te ei ole 
sellel teekonnal üksi. Mitmed liikmesriigid toetavad 
programmiperioodil 2021–2027 aktiivselt arukaid 
külasid ning ka Euroopa Komisjon jätkab oma toetust, 
sealhulgas projekti Smart Rural Areas of the 21st 
Century 2 ettevalmistavate tegevuste (Smart Rural 27 
projekt) toetamist. 
Ühinege arukate 
külade võrgustikuga 
ja looge ühendus 
teiste küladega, 
jagamaks üheskoos 
edasisi kogemusi.

Ainus viis teabe edasta-
miseks on emotsioonid ja 
see on väga oluline. Emot-
sioonide sugulane on kirg. 

Fritz Pichler, 
Stanzi linnapea

http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/villages/
http://www.smartrural27.eu/
http://www.smartrural27.eu/
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