
  

MAK uue perioodi 
kujundamine

Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogu 
08.02.2013

Ettekanne
Deiw Rahumägi
Eesti Leader Liit
Juhatuse  aseesimees



  

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 
rahastus 
 (MAK) eelarve on 935 miljonit eurot;
 10% sellest on Leader-meetme rahastus; 
  Kokku 86 miljonit eurot, keskmiselt 818 tuhat  

euro kohaliku tegevusgrupi kohta aastas;
 Leader-meetme eelarvest vähemalt 80% läheb 

TG strateegiate rakendamisele;
 maksimaalselt 20% eelarvest võivad kohalikud 

tegevusgrupid kasutada tegevusgrupi 
administreerimise kuludeks. 



  



  

Eesti Leader tegevusgruppide statistika
 Tegevusgruppe(TG) on Eestis 26, on aastast 2010 ELARD liige;
 Moodustatud on üleriigiline kautsorganisatsioon MTÜ Eesti Leader Liit, 

liikmeteks 11 TG(2013.01 seisuga);
 Vabatahtlik koostööorgan Leader Foorum;
 TG katavad 99,99% Eesti maapiirkonnast; 
 Leader piirkondade elanike arv kokku 504 363 ja pindala 42 827 km²;
 TG liikmete arv kokku on üle 1,5 tuhande liikme:
     avalik sektor 13%, 
     ettevõtjad 37% 
     vabaühendused 37%.  
     Keskmiselt on igal tegevusgrupil 60 liiget.
 Eesti kohalike tegevusgruppide piirkonna keskmine pindala on 1 646,7 km²;

 Suurima pindalaga tegevusgrupi suurus on 3 200,75 km²
  Väiksema pindalaga tegevusgrupi suurus on 490,43 km²

 Eesti kohalike tegevusgruppide keskmine rahvaarv on 19 411 inimest 
piirkonna kohta;
 Suurima rahvaarvuga tegevusgrupi piirkonna elanike arv on 36 563
 Väiksema rahvaarvuga tegevusgrupi piirkonna elanike arv on 7240



  

Leader programmi rahaline täitmine

 PRIAs on (31.10.2012 seisuga) heaks kiidetud  kokku 5 
616 Leader-meetme projekti – toetus kokku 61,3 miljonit 
eurot, millest:

 3% MAK 1. telje põllumajandus- ja metsasektori 
konkurentsivõime parandamise toetusi – 190 projekti ja 
toetus kokku 2,7 miljonit eurot

  96% MAK 3. telje maapiirkondade elukvaliteedi ja 
maamajanduse mitmekesistamine toetusi – 5 374 
projekti ja toetus kokku 57,9 miljonit eurot

 1 % koostööprojekte – 52 projekti, millest rahvusvahelisi 
koostööprojekte on 23

 Meetme mahust on täidetud 72%



  

Leader TG järgmise perioodi ettepanekud 
EV valitsusele
 Toetudes lõppeva perioodi edulugudele teeme ettepaneku suunata 

vähemalt 15% MAK vahenditest läbi Leader lähenemise; 
 Kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi (CLLD) kasutamine 

erinevate fondide  (Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa 
Sotsiaalfond, Euroopa Merendus- ja Kalandusfond) raames, 
vastavalt Euroopa Parlamendi 27.06.2012 raportile, mille kohaselt  
on Leader osutunud maailmas kõige edukamaks maaelu 
elavdamise programmiks. 

 Erinevate fondide eraldised Leader tegevusse võiks olla 5% fondi 
kohta.

 Toetame Leaderi käsitlemist programmi või lähenemisena, mille 
kaudu rakendatakse kõigi Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
määrusega heaks kiidetud artiklite elluviimist vastavalt erinevate 
piirkondade vajadustele ja potentsiaalile. 



  

PRIA
Kui rakendusasutus MAK 
rahadele

26 tegevusgruppi

MAκ 2009−2013 Muud fondid

Kõik taotlejad

Leader tegevusgruppide tänase finantsperioodi 
rahastamisskeem.



  

Leader kohalike arengu strateegiate elluviimise 
võimalused järgmise finantsperioodi rahastamisskeem. 
Kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi(CLLD) 
rakendamine.

MAK 2014-2020
LEADER programm
Rahastus 15,1 % 
CLLD  2014-2020
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Tegevusgrupid
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Euroopa sotsiaalfondi võimalused
(ESF 2014+)

 Sotsiaalministeeriumil 4 temaatilist eesmärki, mis 
jagunevad 18. investeerimisprioriteeti;

 – Tööhõive ja tööjõu liikuvuse parandamine
 – Investeerimine haridusse, oskustesse ja elukestvasse 

õppesse
 – Sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu 

võitlemine
 kogukondlikult juhitavad kohaliku arengu strateegiad
 – Institutsionaalse suutlikkuse parandamine ja avaliku 

halduse tõhustamine



  

Leader TG järgmise perioodi ettepanekud 
EV valitsusele

 Oleme veendunud, et senise meetme 3.2 analoogi 
rakendamist läbi Leader struktuuri on killustatuse 
ärahoidmine maaelu korraldamisel.

 Vastav ressurss peaks lisanduma Leaderi eelarvele 
5,1% ulatuses külameetme tänasest mahust.

 Meetme 3.2 analoogi rakendamine läbi Leader struktuuri 
aitab kokkuvõttes vähendada rakendamisele kuluvaid 
halduskulusid ning Leader lähenemise ja antud meetme 
omavahelist kattuvust.



  

Leader TG järgmise perioodi ettepanekud 
EV valitsusele

 Ettevõtluse mitmekesistamise meetme 3.1 
analoogi kaudu toetada mittepõllumajanduslike 
ettevõtete tegevusalade laiendamist mitte ainult 
põllumajandusliku väiketootmisse . 

 Ettevõtte vanuse kriteeriumit ei tohi mingil juhul 
tõsta üle 1 aasta.

 Toetuse taotlejate ringist ei tohi välja jätta 
“kuldse ringi valdasid”



  

Järgmise perioodi eesmärk
 Läbi Leader lähenemise parendada elukvaliteeti 

maapiirkondades mis tugevdada piirkondlikku identiteeti, 
soodustada koostööd ja luua uusi võrgustikke;

 Järgmisel programmperioodil on tegevusgruppide 
suurimaks väljakutseks luua eeldusi uute ettevõtete ning 
töökohtade tekkeks, arendada välja kogukonnateenuste 
võrgustik;

 Tegevusgrupid ei ole pelgalt toetusi jagavad asutused, 
vaid on regionaalsed arendusorganisatsioonid.

 Rakendada veel tõhusamalt Leader lähenemise 8 
põhimõtet.

 Tegevusgrupid tunnevad kõige paremini oma piirkonna 
vajadusi, tugevusi ja potentsiaali ning suudavad 
saavutada püstitatud strateegilisi eesmärke.



  

Koostöö sotsiaalsete partneritega

 Tekitada kahe- või mitmepoolseid sünergilisi koostöövorme 
huvigruppide vahel;

 leida uuenduslikke lahendusi projektide elluviimiseks, kaasates 
kaas- ja sildfinantseerimisele erinevaid partnereid;

 tõhustada koostööd partnerite strateegiate elluviimisel erinevate 
institutsioonide vahel. 

 Leader lähenemise veelgi tulemuslikumaks rakendamiseks tuleb 
vähendada bürokraatiat ja selgemalt kehtestada 
kontrollmehhanismid; 

 Julgustada kogukondasid aktiivselt osalema oma piirkonna elu 
korraldamises ja uute töökohtade loomisel.

 Delegeerida tegijatele rohkem teenuseid.



  

MEELDIVAT 
KOOSTÖÖD 
SOOVIDES!

Tänan tähelepanu eest!
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