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Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika 
fondide toetuse jagunemine 2014—2020

! 3,5 miljardit € läks 
hariduse, ettevõtluse, 
transpordi ja inforiigi 
arendamiseks ning 900 
miljonit 
põllumajandusele ja 
kalandusele 

! Põllumajandusfondist u 
10% (€ 90 miljonit) jagati 
toetusteks LEADER 
meetodi abil

Põllumajandus
11%

Sotsiaal
12%

Ühtekuuluvus
31%

Regionaal
46%



LEADER  
ehk kogukonna juhitud kohalik areng

! 26 kohalikku tegevusgruppi — Põllumajandusfondist u 10% 

! 8 kalanduse algatusgruppi — Kalandusfondist u 20% 

! 3 sektori koostöö (omavalitsused, MTÜd, ettevõtjad) 

! täpsem vajaduste kaardistamine kohalikes 
arengustrateegiates





 

Erinevate fondide eesmärkide täitmine kohalike arengustrateegiate  
elluviimisel Eestis    (LEADER Liidu uuring 2017) 
 
 
 
 

Näiteid strateegiate koostamise käigus tõstatatud teemadest ja probleemidest LEADER 
piirkondades, mis jäid strateegiast välja või leidsid vähe kajastamist vahendite nappuse tõttu ja 
seetõttu, et ei sobitunud Põllumajandusfondi eesmärkidega: 
! Linnad (sh. väikelinnad), mis ei ole abikõlblikud toetuse piirkonnad, kuid on samas olulised 

kogu piirkonna terviklikul arendamisel; 
! Sotsiaalfondi teemad, sotsiaalse sidususe (noored, vanurid, erivajadustega inimesed, erinevad 

eagrupid, jms) ja tervisega seotud teemad (haiglad, hoolekandeteenused, päästekomandod jt); 
! Hariduse valdkonna arendamisega seotud teemad - elukestev õpe, kogukondlik haridus jt; 
! Lairibainterneti temaatika - lõpptarbijani viimine, nö “viimane miil”; 
! Alternatiivenergeetikaga seotud teemad; 
! Kommunaalmajandusega (veevarustus, kanalisatsioon, kohalikud teed) seotud teemad.







“

”

Eesti on 20 aasta jooksul liikunud 
tsentraalse täitevvõimu keskse 
otsustusmudeli suunas, samas kui 
maailma arenenud riigid liiguvad 
hajutatud võrgustunud valitsemise 
suunas.

Riigikogu Arenguseire Keskus, 13. juuni 2018



 

Multifondide põhimõte  
 
 



 

Multifondide rakendamine 
 
 

Source: DG AGRI 2014-2020 Provisional  budget data



 

Multifondide rakendamine 2014-2020 
 
 

Source: DG AGRI 2014-2020 Provisional  budget data
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Euroopa tasand Riiklik tasand Kohalik tasand

Põllumajandus- 
fond 
15% 

Regionaalarengu- 
fond 
15% 

Sotsiaalfond 
15% 

Kalandusfond 
15%

Euroopa Struktuurifondid (ESI fondid)

CLLD Reservfond

CLLD regulatsioon 
Ühtsete reeglitega 

MAAPIIRKONNAD 
LINNAD 

RANNIKUALAD

Kõigi 4 ESI 
fondi 

fookus-
valdkonnad

Partnerluslepe 
Euroopa 

Komisjoniga

CLLD Fond  
15% kõigi 4 

ESI fondi eelarvest

Tegevuskava

MAAPIIRKONNAD 
LINNAD 

RANNIKUALAD

Kohalikud 
arengustrateegiad

Kohalikud 
tegevusgrupid 

kujundavad 
meetmed

 
Kogukonna juhitud kohaliku arengu rakendusmudel 
2021-2027 (EESC poolt välja töötatud soovitus) 
 
 
 
 
 



 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovitused liikmesriikidele 

Seada liikmesriikidele kogukonna juhitud kohaliku arengu 
rakendamine erinevat tüüpi territooriumitel (maapiirkonnad, 
linnad, rannikualad) erinevate fondide kaasatusega 
kohustuslikuks; 

Luua üks siseriiklik ministeeriumite-ülene rakendusüksus 
kogukonna juhitud kohaliku arengu elluviimiseks; 

Kindlustada kogukonna juhitud kohaliku arengu elluviimiseks 
vähemalt 15% kõigist Euroopa Struktuurifondide vahenditest. 



Rootsi rakendusmudel

Euroopa Liidu Struktuurifondid

 
ERDF 

Regionaal-
arengufond 

EMFF - 
Kalandusfond 

 

ESF - 
Sotsiaalfond  

EARDF – 
Põllumajandus-

fond 

• CLLD üksus 10-15 töötajaga 
•Makseagentuur



Kuhu seame 
sihid? 


