CLLD/multifondide töögrupi koosolek
14.05.18 Tallinnas, Maaeluministeeriumis

Koosolekul osalesid Kristiina Tammets Tartumaa Arendusseltsist, Valdek Haugas Virumaa Koostöökogust, Mercedes Merimaa Pärnu Lahe Partnerluskogust, Triin Kallas Eesti Leader Liidust, Aive
Tamm Jõgevamaa Koostöökogust, Ede Teinbas Lääne-Harju Koostöökogust, Jaak Vitsur Raplamaa Partnerluskogust, Anneli Kimmel Maaeluministeeriumist, Krista Kõiv maaelu võrgustikutöö
osakonnast, Margus Medell Läänemaa Rannakalanduse Seltsist.
Protokollis Triin Kallas.
Päevakava:
1. Ülevaade CLLD arengutest ja kohtumiste hetkeseis sotsiaalpartnerite ja riigiasutustega (kohtumiste ajakava lisatud);
2. Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
arutelu;
3. Sotsiaalpartnerite ühiste kavatsuste kokkulepe perioodi 2021-2027 raamistiku kujundamiseks esmane arutelu;
4. 17.05 toimuva CLLD seminari arutelu ja lahtiste küsimuste otsustamine (seminari info on kättesaadav siit http://www.maainfo.ee/index.php?id=5792&page=3394& ja materjal CLLD kohta on
lisatud).

1. Ülevaade CLLD arengutest ja kohtumiste hetkeseis sotsiaalpartnerite ja riigiasutustega
Valdek Haugas annab ülevaate toimunud kohtumistest. Üldmulje: teadmine LEADERist ja CLLDst
on ebaühtlane, meie eesmärk on partnereid briifida ja seisukohti ühtlustada. Kaugem eesmärk on
riigivalitsemise tasandil arusaame muuta, et maaelu elavdada. Ajakava ambitsioonikas, küsitakse,
kus te varem olite.
Küsimus: Vahepeal oli jutuks võimalus Eestimaa jagamisest statistiliselt kaheks piirkonnaks - kuhu
see on jõudnud?
Anneli Kimmel: Seda saaks praegu 2027. algavaks perioodiks taodelda, aga pole taotlust tehtud.

2. Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu arutelu
Kristiina Tammets: Sealduseelnõu, mille alusel kõigi struktiuurifondide haldamine (va ÜPP) liigub
Riigi tugiteenuste keskuse alla.
Anneli: See eelnõud puudutab Maaeluministeeriumis ainult riigieelarvest rahastatavaid programme
Setomaa ja Peipsiveere. Tegu on pilootprojektiga rakendusteenuste ühtlustamiseks: viiakse üle
projektitoetuste osa EASist, kaob hasartmängunõukogu jm eelarvest rahastatavad programmid.
Üle viiakse ka piiriülese koostöö meetmed, mida seni on menetlenud rahandusministeerium (EstRus, Est-Lat). Tugiteenuste keskusse viiakse üle tehniline tugi, sest nad tegelevad toetuse
määramise, mitte poliitika kujundamisega. PRIA ülesanne jääb ikka samaks. Kui riik näeb vajadust
makseagentuure koondada, võib tulla edaspidi ka muid muudatusi.
Kristiina: Kui CLLD multifond peaks rakenduma, kas siis jääb korraldusasutuseks Rahandusministeerium?

Anneli: Võib juhtuda, tõenäoliselt. Ka praegu on ülesanded jagatud, on võimalik, et sama fondi
korraldab mitu asutust. Selle seadusemuudatusega tõstetakse üks üksus lihtsalt teise kohta, ei
looda sisuliselt uut.
Kristiina: Kas meil on parandusettepanekuid?
Anneli: See muudatus hetkel ei puuduta Leaderit. Taotleja jaoks reeglid ei tohi muutuda, see on
menetluse ja mitte sisu küsimus. Sisu on ministri määrusega või suurema programmdokumendiga
paika pandud. Kuna pilootprojekti tulemusi arvestatakse tulevase perioodi planeerimisel, siis on
hea end muudatustega kursis hoida.
Valdek: Me peaks esitama küsimuse, kas loodav üksus võiks olla multifondide rakendaja? Või kas
PRIA saab võtta teiste fondide vahendid endale lisaks.

3. Sotsiaalpartnerite ühiste kavatsuste kokkulepe perioodi 2021-2027 raamistiku kujundamiseks - esmane arutelu
Kristiina Tammets tutvustab ühiste kavatsuste kokkuleppe ideed. Sügiseks võiks kõigi partneritega jõuda kokkuleppele 3-5 punktis, millega minna valitsuse ja riigikogu kohtumistele. Oleme
läbirääkimistes tugevamad, kui meil nn 5-6 partneri ühine platvorm. Põhiline eesmärk on, et teatav
protsent sotsiaal- ja regionaalarengu fondist tuua kohapeale otsustamiseks Leader meetodiga.
Margus Medell: Kuidas need, kes seda raha praegu haldavad, ideesse suhtuvad?
Kristiina: Me peame läbirääkimisi ja tutvustame seda ideed kõigis asjaga seotud ministeeriumites.
MAKid ja omavalitsusliidud on ka praegu liituma kutsutud. Saame riiki mõjutada läbi rohujuuretassandi.
Valdek: Me pakume riigile võimalust vahendite kasutamist lihtsamaks teha, et resursse täpsemini
kasutada ja kinnitame, et suudame seda protsessi korraldada.
Margus: Otsustamise rahvale lähemale toomine on positiivne, aga kuidas seda korraldada? Meil
peab tegevuskava olema.
Kristiina: Alati on hea analüüsida teiste kogemusi, õppida vigadest. ELARDis on meil hulk
analüüse ja olen ise vaadanud, kuidas eri riikides see toimib. Kõige parem on praegu Rootsi kogemus, aga ka neil pole ideaalne. Rootsis on rahal ikka “silt küljes”, iga projekt paigutatakse ühte
fondi, parem kui seda ei oleks. Paralleelsed rakendused suurendavad bürokraatiat.
Margus: Miks me peaks hakkama vähenevaid fonde kompenseerima? Ma ei näe võitu!
Valdek: Leader on rahastanud hulk projekte, mis tegelevad sotsiaalsete või regionaalsete probleemidega. Kohaliku tasandi otsused on väikeste summade üle, aga olulise mõjuga.
Kristiina: Integreeritud lähenemisega suudaksime rohkem ära teha, teemade ja territooriumide
ülene koostöö oleks edukam.
Margus: Kalaliidri eelis on see, et me oleme paremini sihitud. Uute fondide lisamisega läheb veel
hägusamaks ja segasemaks.
Valdek: Leaderi põhimõte on 3 sektori partnerlus - kõik kohalikud otsused on demokraatlikud ja
nende samade inimeste tehud, keda see puudutab. Strateegiad on laiapõhjalised, saanud ministeeroimilt heakskiidu.
Ave Bremse: Põhieesmärk on see, et kui nii kala- kui maaliidris juba tehakse sotsiaalprojekte, siis
need saaksid raha õigest kohast. Miski ei kao või lisandu, aga saab paremini teha.
Kristiina: Linna-maa piirid on kadunud, miks me neist kinni hoiame - laseme vabaks. Status quo
hoidmine oleks tagasiminek.
Krista Kõiv: 2 a pärast ei tööta LEADER enam nagunii samamoodi, me peame muutustel silma
peal hoidma ja parima lahenduse leidma.
Kristiina: Tänane plaan oligi teema avada, nüüd hakkame asju kirja panema ja siis arutame edasi.
Esimese mustandi saadan juuni lõpuks. Järgmine kohtumine juunis pärast jaanipäeva.

4. 17.05 toimuva CLLD seminari arutelu ja lahtiste küsimuste otsustamine (seminari info on
kättesaadav siit http://www.maainfo.ee/index.php?id=5792&page=3394& ja materjal CLLD
kohta on lisatud)
Lepiti kokku praktilised detailid 17. maiseminari ja õppereisi korralduses.

