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LEADER meetme abikõlblikkuse tähtaeg
Austatud minister
Rohkem kui 7300 projekti ja erineva 17 800 tegevusega perioodil 2009-2013 on Eesti LEADER
kogukond olnud vaieldamatult Euroopa parimate hulgas. Kõik 26 Eesti LEADER kohalikku
tegevusgruppi on taotlenud uue perioodi strateegia ette valmistamiseks toetust, näidates sellega
selget tahet jätkata kohaliku algatuse eestvedamist ja juhtimist üle Eesti.
Sama tahet LEADER tegevusgruppide kestlikuseks peegeldab ka Eesti Maaelu Arengukava 2014 –
2020, mis ütleb otseselt: “LEADER-lähenemine omab regionaalpoliitiliselt positiivset mõju ning
seetõttu oleks oluline sellega vähemalt senisega samas mahus.” MAK 2014-2020 eelnõu lk 60
(allikas: www.agri.ee )
LEADER tegevusgrupid ja ministeerium on ühel nõul, et LEADER tegevusgruppide tegevus peaks
jätkuma LEADER meedet rakendades. Tegevusgrupid seisavad täna olulise probleemi ees, millele
lahenduse leidmisel palume Põllumajandusministeeriumi abi.
Tegevusgruppidel on võimalik kasutada lõppeva perioodi eelarvelisi vahendeid kuni 30. juunini 2015
aasta. Uue perioodi strateegia ettevalmistamise toetuse abikõlblikud tegevused on suunatud
sihipäraselt strateegia ettevalmistamiseks. On tegevusi, mis pole ettevalmistaval perioodil
abikõlblikud, näiteks rahvusvaheline koostöö. Lisaks ei kata tegevusgrupis reaalseid kaudseid kulusid
ettevalmistaval perioodil rakendatud kaudsete kulude hüvitamine 15%se toetusmääraga.
Kvaliteetseks LEADER meetme rakendamiseks on tegevusgrupid puuduoleva ressursi senini leidnud
omavahenditest (peamiselt liikmemaksud), mis on aga kahjuks väga piiratud ressurss.
Tegevusgruppide rahavoogude planeerimist ja finantssuutlikust on vähendanud ajas pidevalt
muutunud info abikõlblikkuse perioodi tähtaegade osas.
Tegevusgruppidel on jätkusuutlikkuse tagamiseks vaja tegutseda ka perioodil juuli 2015 – jaanuar
2016. Vahendite puudumisel võib tekkida oht vahepeal kontorid sulgeda, väljaõppinud
spetsialistidega töölepingud lõpetada või palgata puhkusele saata ning kaotades seeläbi tegevuse
järjepidevuse.
LEADER tegevusgruppidele oleks abiks tegevuskulude abikõlblikkuse algus alates uue strateegia
esitamisest Põllumajandusministeeriumile. Käsitleda tuleks LEADER tegevusgruppide strateegiate
esitamise protsessi sarnaselt LEADER meetme projektide läbi viimise protseduuriga. 30. aprilliks
2015.a.
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Põllumajandusministeeriumile esitatud strateegia on ühtlasi taotlus tegutseda LEADER
tegevusgrupina. Kui strateegia leitakse olevat mittevastav, siis kuludeklaratsiooni strateegia
nõuetega vastavusse viimiseni vastu ei võeta. Eduka strateegia puhul saab kuludeklaratsiooni
rahuldada tegevusgrupile eraldatud 20% elavdamis- ja ülalpidamiskulude arvelt.
Eesti Leader Liit ja LEADER Foorum paluvad teid, härra minister, hea seista, et kogukondlik algatus
maapiirkondades saaks jätkuda Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 eesmärkide ja visiooni kohaselt
ning vähemalt sama edukalt kui seni.
Tulenevalt eelnevast teeme ettepaneku, et LEADER tegevusgruppide ülalpidamiskulud muutuksid
abikõlblikuks alates strateegia esitamise järgmisest päevast taotleja omal riisikol.
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