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Islands of Innovation

Projekt...
...Interreg Europe programmist toetatav 
projekt innovatsioonipoliitikate eden-
damiseks saarelistes piirkondades, et 
tutvustada saarte võimalusi uuendus-
meelsetele ja ettevõtlikele noortele ning 
toetada uusi algatusi.    
 
Partnerlus 
Projekti partnerid on Hollandi, Taani, 
Portugali, Eesti, Prantsusmaa ja Kreeka 
saared ja saarestikud.

Taust ja kitsaskohad... 
...on saartel erinevad. On saari para- 
svöötme kliimast troopiliseni, tihedast 
(Madeira,  Portugal) hõreda (Saaremaa, 
Eesti)  asustuseni, kõrge innovatiivsuse-
ga ja majanduslikult edukatest saartest 
(Vlieland ja Ameland Hollandis, Samsø 
Taanis) majandusraskustes saarestikeni 

(Põhja-Egeuse saarestik Kreekas).  
Erinevustest hoolimata on kõigil  
sarnased mured:
•  põhirõhk on pikka aega olnud 

põllumajandusel ja turismil, millega 
on kaasnenud ajutised töökohad, 
arenguvõimaluste pidurdumine ning 
(avalike) teenuste hüpliku kvaliteediga 
kättesaadavus;

•  kõrged tootmis- ja transpordikulud, 
väiksusest tulenev mastaabisäästu 
puudumine;

•  elanikkonna vananemine ja tegusate 
inimeste lahkumine saartelt.

Innovatsioonipoliitikad
Projektis osalevad saared tahavad  
avalike poliitikate kaudu suunata  
arengut nii, et saared suudavad olla 
uuenduslike ettevõtmiste „katselaborid“ 
ja pakkuda keskkonda, kus saab uusi 



lähenemisviise katsetada ja õppida, 
ettevõtlikke noori köitvat ja innovaatilisi 
algatusi toetavat keskkonda. 

Projekti tegevused
•  6 piirkondade kogemusi tutvustavat 

kohtumist ja õppekäigud,
•  piirkondade võrdleva uuringu  

kokkuvõte,
•  sidusrühmade koostööseminarid 

saartel,
• 14 hea praktika näidet,
•  saarelistes piirkondades innovatsi-

ooni edendamise juhised. 

Mille tulemusena... 
...luuakse 7 tegevuskava innovatsiooni-
poliitikate elluviimiseks tõhusamate 
meetodite ja uute projektide abil.

Tulevik – innovatsioonijuhised  
saartele 
Projekti käigus koostatakse saarelistes 
piirkondades innovatsiooni edendamise 
juhised. Loov lähenemisviis juhtimise 
erinevate tasandite ja innovatsiooni  
keskkonna kujundamisele nõuab inno-
vatsioonipoliitikate mõtestamist  
tavapärasest erineval ja uudsel viisil. 
Juhiste koostamisel kasutatakse uut 
meetodit „TIPPING wheel“ (The Innova-
tion Program’s Perspective for Islands’ 
New Governance), mis aitab leida ja  
hinnata erinevaid innovatsioonistra-
teegiaid juhtimise parandamiseks. 
Seda meetodit võib nimetada hooratta 
meetodiks.



• Province of Fryslan, Amelandi ja Vlielandi saared (Holland)
• Samsø (Taani), projekti partner: Samsø Energy Academy
• Saaremaa (Eesti), projekti partner Saaremaa Vallavalitsus
•  Madeira (Portugal), projekti partner Regional Agency  

for the Development of Research Technology and  
Innovation – ARDITI 

•  Assoorid (Portugal), projekti partner  Cabinet of the  
Secretary of the Presidency for External Relations,  
Regional Government of the Azores

•  Põhja-Egeuse Regioon (Kreeka), projekti partner  
North Aegean Region

•  Guadeloupe (Prantsusmaa), projekti partner Urban  
Community Of North Basse-Terre (CANBT)

The Tipping Wheel

Soovid rohkem teada 
saada? 
 
Vaata siit:
interregeurope.eu/ 
islandsofinnovation
 
või võta ühendust  
juhtpartneriga:
Province of Fryslân
PO Box 20120
Leeuwarden
NL-8900 HM
The Netherlands

www.fryslan.frl

Projektijuht:  
Simon Tijsma
+31 582 925 925
s.tijsma@fryslan.frl


