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Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa,
Gruusia, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Läti, Leedu, Moldova, Holland, Poola,
Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi and Ühendkuningriik.

ELARDi konverents Tartus

“LEADER/CLLD uuendamine 2020+; 25 aastat 

LEADER programmi rakendamist Euroopas!”

140 osalejat 25 riigist, kes esindasid ca 2000 tegevusgruppi, maaeluvõrgustikke, 

korraldusasutusi ja Euroopa Komisjoni, on panustanud deklaratsiooni 

valmimisse. Deklaratsioon koostati kaasavaid meetodeid kasutades 2 päeva 

väldanud konverentsi töögruppide raames. 
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Deklaratsiooni sõnumid Eestis

1. Suurendada kogukondade rolli ja alt-üles meetodi kasutamist

maaelu arendamises. LEADER-meetodi abil on kohalikud

kogukonnad võtnud endale vastutuse oma elu- ja töökeskkonna

kujundamise eest ning seetõttu toetame igakülgselt selle meetodi

potentsiaali kasutamist erinevate riiklike poliitikate kavandamisel.

Tagada tuleb oluliselt suurem sidusus regionaal- ja

sotsiaalpoliitikatega ning leida täiendavaid võimalusi koostööks

linnadega;

2. Rakendada CLLD multi-fondid lähenemist ühtse reeglistiku alusel,

milleks on loodud fondide ülene fond ja mis on koordineeritud ühe

laiapõhjalise korraldusasutuse poolt;
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3. Vaja on luua tasakaalustatud seadusandlik raamistik. Tõsta

LEADERi peamine eesmärk - kogukondade võimestamine tagasi

fookusesse ning luua tasakaal sisulise arendamistegevuse ja

tehniliste protseduuride läbiviimise vahel. LEADERi

rakendusraamistik peab igakülgselt toetama LEADERi

võtmeelementide lihtsat ja motiveerivat rakendamist. Vähendada

tuleb tegevusgruppide bürokraatiakoormust, et nad saaksid

tegeleda oma põhiülesandega, milleks on sisuline

arendustegevus;
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4. Tegevusgrupid on piirkondlikud arendusorganisatsioonid. Selle

potetsiaali realiseerimiseks on vaja luua tingimused, et

tegevusgrupid saaksid keskenduda oma rollile ja elavdada

piirkonda toetades parimate ideede esiletulekut ja rakendumist.

Samuti tuleb tagada tegevusgruppidele vajalikud ressursid ja

tingimused sotsiaalse kapitali suurendamiseks, alt-üles

innovatsiooni toetamiseks ning võrgustike ja vajalike koolituste

organiseerimiseks piirkonna sidusrühmadele.
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5. Suurendada ühtsustunnet ja kollegiaalset vaimu. LEADER/CLLD

rakendamise kvaliteedi tõstmiseks ja usalduse suurendamiseks

arendada välja süsteemne hästi koordineeritud dialoog

tegevusgruppide ja korraldusasutuste vahel;

6. Kõigile LEADER rakendamise osapooltele on vaja tagada

koolitused ja arusaamine LEADER meetodi rakendamise

erisustest. Võrdselt tegevusgruppidega tuleb koolitada ja

võimaldada praktilist õpet korraldusasutustele. Samuti tuleb

suurendada arusaamist tegevusgrupi rollist, elavdamistegevuste

ja rahvusvahelise koostöö rollist ja kasust piirkonna arendamisel

kõigi LEADER osapoolte hulgas. Väga oluline on tagada KTGde

järjepidevus programmperioodide vahelisel ajal;



www.elard.eu

Deklaratsiooni sõnumid Eestis

7. Töötada välja rakendusraamistik lihtsate reeglitega ja õigel ajal.

Lihtsad eeskirjad, suunised ning hindamis- ja IT-süsteemid, mis

võtavad maksimaalselt arvesse erinevate fondide tingimuste

ühtlustamist. Regulatsioonide kavandamisel lähtuda sellest,

kuidas regulatsioon saab tegevusgruppe ja projektitoetuse saajaid

kohaliku arengu strateegia rakendamisel maksimaalselt toetada.

Paindlikud ja avatud IT platvormid, vältida standardiseerimist;

8. Sanktsioneerimine peab olema mõistlik ja igati põhjendatud. Pigem

tuleks leida võimalusi mitte saktsioneerida. Kuna LEADERi üks

olulisi eesmärke on uuenduslike lahenduste leidmine, tuleb

endale teadvustada eksperimentaalsete projektidega sageli

kaasnevaid riske. Uuenduslike lahenduste soodustamiseks tuleks

kaaluda eeskirjade kohandamist nii, et need toetaksid

eksperimentaalse tegevuse ja eksperimentaalsete projektide

elluviimist ja vähendaksid karistushirmu.
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LEADER meetodil jagatavate ressursside mahtu võiks järgmisel

perioodil vähemalt kahekordistada võrreldes käesoleva

perioodiga. Põllumajandusfondi vahendite maht ei tohi kahaneda.

Ehk 90 miljoni asemel 180 miljonit.

Lähtudes tänasest haldusreformist võiks kaaluda, et täiendavalt võiks

juurde tulla linna LEADER. Vaja oleks luua mehhanismid maa ja

linna LEADER tegevusgruppide koostööks ja seekaudu parema

sidususe loomiseks. Vahendid linna LEADERiks on täiendavad ja

need ei tohi tulla kuidagi maa LEADERi arvelt;

Tegevusgruppide jooksvate ja elavdamiskulude mahtu võiks tõsta

25%, kusjuures võiks seada mõistliku miinimum %

elavdamiskuludeks (3-5%).



Lõpuslaid

Kristiina Tammets

Aitäh!


