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Eesti Leader Liidu liikmete ja Põllumajandusministeeriumi kohtumise memo
1. Eesti Leader Liidu liikmete ja PõM kohtumine
Ettemaks:
Muudatusi võrreldes eelmise perioodiga pole kavandatud, ettemakseid tehakse riigieelarve
vahenditest tehakse, mitte EL rahast. Hetkel veel täpselt otsustamata, kui suures mahus ettemakseid
tehakse. Siiani oli kuni 10% 3 aasta eelarvest. Kokkuleppe küsimus. Minsteeriumi arvates ei tohiks see
summa olla nii suur, et KTG saaks ettemaksuna kogu oma aasta eelarve kätte. Liikmete soov oli, et
10% kogueelarvest, ettemakse peaks katma vähemalt 4 kuu kulud, see tähendab, et ettemakse peaks
olema võimalik kasutada seni kuni PRIAst raha tagasi tuleb kuludeklaratsiooni alusel. A.Kimmel
kahtleb, kas Rahandusmin oleks nõus andma 7-ks aastaks ca 1 aasta kulude summat ettemaksuna.
Mõnel infopäeval tullakse selle teema juurde tagasi, ilmselt 4 kuu tsüklit kaalutakse. Ettemaks saab
tegevusgruppidele võimalikuks arvatavalt peale strateegia rakendamise taotluse esitamist ja PÕMi
sellekohase otsuse tegemist (otsus tuleb A.Kimmeli arvates 2015 lõpp või 2016 algus). KTG enda
projektide osas soovitab PÕM kasutada OTKA-t (osaliselt tasutud kuludokumentide alusel tehtud
kulutused).
KTG-d saavad endiselt MESist sildfinantseerimist aga kas seda käsitletakse riigiabina (ministeeriumi
arvates mitte), seda aga on vaja ilmselt uuesti küsida MESist.
Millised saavad olema finantsinstrumendid – on veel lõplikult välja töötamata (tagatis, käibelaen,
investeerimislaen; eelkõige ettevõtjatele siiski mõeldud).
Uue perioodi abikõlblikkuse periood:
Tegevusgruppidele on praeguse seisuga uue perioodi kulutused abikõlblikud siis kui on uue perioodi
taotlus esitatud. Kui PÕM vaatab tabelit kasutamata vana raha + ettevalmistav raha (ning võrdleb
KTGde aastate kuludega), siis ütleb, et nii palju on kasutamata raha, et ei ole mõtet anda uut raha
varem abikõlblikuks. Kui tegevusgrupil on kahe perioodi vahel vahenditega kitsas, siis tuleb kulusid
lihtsalt vähendada. Rahvusvahelise koostöö ettevalmistamise/tegemise kulud ei ole abikõlbulikud
kuni uue määruseni. Mida täpselt mõeldakse, et kas saab ikka vana perioodi raha eest minna
lähetusele, õppereisile vms, tuleb täpsustada veel.
Kui tegevusgruppide strateegia kiidetakse heaks ministeeriumi poolt septembris või oktoobris, siis on
ettevalmistavad kulud selle ajani abikõlblikud. Kui ministeeriumi hindamiskomisjon on strateegiad
ära hinnanud, siis seejärel toimub strateegia heakskiitmine. Kaudsete kulude teemal on Maaülikool
PRIA dokumentide põhjal tegemas uuringut, et kas 15% on piisav või ei. Uuring peaks valmima
aprilliks.
Uuel perioodil tuleb rahadega hakkama saada kuni 2023. aasta lõpuni. Uue perioodi abikõlblikkuse
tähtaja paika panekut võib nimetada ka poliitiliseks otsuseks. Pöörduda võiksite ministri poole.
Anneli Kimmel palub Eesti Leader Liidul teha ülevaade sellest, kes tegevusgruppidest on võtnud
laenu, kui palju, mis intressiga , kes käendab jne. Ning mis kuludeks KTG on laenu võtnud (kas
ülalpidamiskulud või tegevusgrupi enda projekt).

Nelja Valla Kogu-le raha andmise teema - jaan, veebr veel aega KTGdel otsust teha selles osas
(A.Kimmeli sõnul jääb lubadus leebemast suhtumisest raha andjate 20-80% suhte Mareki
südametunnistusele. Ministeeriumi poolt on mõte, et uue perioodi eelarvest saaks kuidagi tagasi
seda üritatakse kokku leppida, aga kui seal aasta pärast uued inimesed, ei pruugi see toimida. Liit
suhtleb edaspidi veel sellel teemal ministeeriumiga.
Riigihanked:
PRIA peadirektori poolt on kinnitatud riigihangete kontrollimise juhend järelevalve kontrolli
teostamise kohta. Küsida seda dokumenti otse PRIA käest.
Sertifitseerimisaudit on leidnud et PRIA ei ole RHS täitmist nõudnud. See, et määruses vahepeal sees
ei ole see olnud ei vähenda kohustust. A.Kimmel tunnistab, et on esitanud varasemalt seisukoha, et
KTG ei pea täitma seda, tunnistab oma viga.
Hetkel Saarte Koostöökogu projekt, mille osas on PRIA teinud tagasinõude RHS nõuete mittetäitmise
kohta. KTG esitas otsuse kohta vaide PRIAle. Kahetsusväärne on see, et summa on juba peetud kinni
Saaremaa KTG kuludeklaratsioonist (selle üle on A.Kimmel väga üllatunud, et nii sai PRIA teha).
Uuel perioodil plaanitakse teha mõningasi muudatusi taotlemises seoses RHS kohaldumisega.
Plaanitavalt peaks uuel perioodil olema taotlemine eelarvepõhine. Kui toetus on kinnitatud siis
seejärel vaadatakse, kas on vajadus taotluses olnud tegevustele riigihanget korraldada. Ministeeriumi
sõnade kohaselt tehakse PRIA poolt otsus toetuse saamise kohta, siis teeb taotleja kulutused ja PRIA
kontrollib, kas oli vaja järgida RHSi ja kui oli ning ei järgitud, siis toetust välja ei maksta. Eesti Leader
Liidu liikmete arvates peaks koos otsusega tulema ka PRIA poolt taotlejale teavitus, et kas tegevus või
tegevused kuuluvad riigihanke alla. Hanke tükeldamine vajab veel selgitamist ja lahti kirjutamist.
Uue perioodi auditites, on Euroopa Komisjon öelnud, et riigihanke teema on edaspidi samuti
prioriteediks ja RHS täitmist kontrollitakse. PmMin ütleb kokkuvõtteks, et nemad ei ässita kedagi
vanades asjades tuhnima, et RHS täitmist kontrollida, aga ei saa välistada, et see mingil hetkel taas
päevakorrale tuleb ning kontrollitakse ka veel vana perioodi toetuste puhul RHSi täitmist.
Murekohad PRIAga suhtlemisel:
PRIA menetlustähtaegade pikkus on tegevusgruppides seas teemaks, PRIA menetlusajad on väga
pikad ja raha laekub max tähtaja sees. Plaanime sellel teemal veel kohtumist PRIAga ja
ministeeriumiga. Kohtuda võiks veebruari keskpaigas PRIAga, A.Kimmel palus, et teda ka kohtumisele
kaasatakse. Plaanitavalt kavatsetakse teha ettepanek PRIAle: Kas saaks eraldi järjekorras menetleda
KTG kuludokumente (mitte ühes järjekorras muude taotlejate omadega)? Veel tõstatati teema, et kas
PRIA ametnikel on õigus nõuda välisriikides väljastatud kuludokumentidele, lepingutele jms tõlget.
PÕM on seisukohal, et pigem mitte. Murekohaks tegevusgruppid seas on ka see, et PRIAs on kulud
ühe ametniku tõlgendada (eri büroodes toimub tõlgendamine erinevalt). Meie arvates oleks õige, kui
keskus annaks büroodesse konkreetsed, selged juhised, kuidas mingeid kulusid tõlgendada. Samuti
on teemaks ka PRIA tõlgendus selles osas, et kas mingi tegevus on KTG ülesanne või mitte. Kõik need
teemad plaanitakse võtta arutlusele PRIAga kohtumisel. Teemad ei ole mitte kritiseerimiseks, vaid
soov on arutada, kuidas uuel perioodil paremini tegutseda.

ELARDi teemadel räägib Kristiina Timmo:
Alates jaanuarist 2015 on Kristiina asepresident ELARDis. Uue korra kohaselt tuleb ka presidendiks
kandideerimise esitamine, see toimub jaanuar 2015.
Hetkel on ELARD keerulises finantsolukorras. Eesti eesistumise aja suureks väljakutseks ELARDi kui
organisatsiooni finantsskeemi uuendamine. Tšehhi eesistumise eelarve ca 60 000 eur. Lisaks Tšehhi
panustanud ca 30 000 mingi projektiga. Liikmemaksudest tuleb ca 40 000 eurot.
Presidendina oleks Kritiina kulud kokku 5000 eurot, mis läheks käiku 2015. aastal kindlasti oleks vaja
see summa KTGdelt kokku koguda.
Liikmete soov oli, et ELARDi teemaga seotud materjalid oleksid koos ühes kohas, et võimalik ka
järelvaadata/lugeda, kui vaja. Kirjakastidest keeruline ja tülikas leida ning otsida näiteks terve aasta
materjali. Luua Eesti Leader Liidi kodulehele vastav leht Kristiinale blogimiseks.

