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ÜPP 2020+ kaasamisüritus

Jäneda



Kohaliku algatuse esindusorganisatsioonid:

Eesti Leader Liit (leaderliit.eu)

Eesti Leader Liit on LEADER tegevusgruppe koondav ühing, mis esindab arendusorganisatsioone, 

kes tegutsevad kogukondade ühendajana, regionaalpoliitika toetajana ja maaelu hoidjana.

Eesti Külaliikumine Kodukant (kodukant.ee)

Eesti Külaliikumine Kodukant on rahvaliikumine, mille eesmärk on aidata kaasa tugevate külakogukondade

olemasolule maapiirkondades. Külaliikumine on külakogukondade esindusühing. 



Kohaliku algatuse organisatsioonide põhiseisukohtadest ÜPP 

tuleviku teemal

Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta! (Juhan Liiv)

Trükis: „Ühine põllumajanduspoliitika lahtiseletatuna“  2005.a

….Üks oluline meede on alt ülespoole suunatud lähenemine avaliku ja erasektori partnerluse

algatusele, mida tuntakse nime LEADER all, mille abil finantseeritakse maaelu arendusprojekte.

Põhirõhk on sellel, et võimaldada kohalikel kogukondadel valida ja finantseerida projekte, mis on

kooskõlas kohaliku keskkonnaga ja millest võib tuleneda pikaajaline kasu. Lisaks toetab algatuse

LEADER kontseptsioon uudsete lähenemisviiside genereerimist, et tagada maal jätkusuutlik areng.

Kui neid kogemusi jagatakse üle kogu EL, võivad need esialgsest projektist palju kaugemale areneda

ning täiustada maaelu arenduspoliitikat….

 Üle poole EL kodanikest elab maapiirkondades - maaelu areng eluliselt oluline! 

 Alt ülespoole suunatud lähenemine  – kohalikud osalejad otsustavad!

 Külaliikumise varasem tegevus toetas LEADER lähenemise kiiret starti ja integreerimist

 Kogukondade ootus oli suur ja motiveeritus tugev

 LEADER lähenemise üldine toetus oli suur



Kohaliku algatuse organisatsioonide põhiseisukohtadest ÜPP 

tuleviku teemal

Muretse oleviku pärast, küll tulevik kannab ise enda eest hoolt aga ära ka unusta, 

et oleviku vigu näeme alles tulevikus!

 Saabus argipäev 

 Bürokraatia suurendab bürokraatiat

 Bürokraatia suretab ideed ja uuenduslikkuse

 Bürokraatia vähendab riske  - riskide vähendamine pärsib aga lisandväärtust

 Ühisprojektid = bürokraatia kärped - millist mõju see avaldab ja millist muutust see 
toob tulevikus?

 Kas bürokraatia suudab tagada kestliku arengut?

 Kes Eestis vastutab maaelu ühtse tervikliku arengu eest strateegiliselt?

 Mitte uinutada end vaid heade praktikatega – oluline on tasakaal hea praktika, mõju ja 
tulemuse vahel



Tarkus kuulub minevikule, tegevus olevikule, rõõm tulevikule ja

tulevik kuulub sellele, kes oskab oodata!

Meie ootame: 

 USALDUST, INIMLIKKUST, LIHTSAT MAAINIMESE LOOGIKAT, SIDUSUST JA KOOSTÖÖD

 Kogukondade rolli ja alt-üles meetodi kasutamist maaelu arendamises on suurendatud

 Rakendatud on CLLD multi-fondid lähenemist - fondide ülene fond, ühtne reeglistik

 Reeglid on lihtsad ja õigel ajal

 Fookuses on kogukondade võimestamine

 Tasakaalustatud ÜPP - maaelu kaasaegsete teenustega!

 Põlvkondade vahetus – eestvedajad vahetuvad! 

 Suurendatud tasakaal põllumajanduse ja mittepõllumajandusliku tegevuse vahel 

 Sünergia, koostöösidusus – mittepõllumajandusliku tegevusega väärindatakse põllumajandus 
ettevõtete toorainet 

 Kogukond loob teenuseid mida kasutavad ettevõtjad (põllumajanduslikud ja 
mittepõllumajanduslikud ettevõtjad)

 Samaväärsus, võrdsed osapooled  (kogukond, mittepõllumajandus ja põllumajandus)

Kohaliku algatuse organisatsioonide põhiseisukohtadest ÜPP 
tuleviku teemal



Täname Teid!

Ettekande esitas: Piret Leskova, 

Eesti Leader Liit, tegevjuht

leaderliit.eu

info@leaderliit.eu

555 373 60
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