LEADER Foorumi seminar Hiiumaal,
Kassari Puhkekeskuses 6.-7. veebruar
2014
MEMO
Hiidlaste Koostöökogu poolt korraldatud Leader Foorumile saabuvad LEADER tegevusgrupid ja
Maamajanduse Infokeskuse esindajad, Krista Kõiv ja Ave Bremse. Kassari Puhkekeskuses toimuval
seminaril osalevad kõik saabujad, allkirjastatakse seminaril osavõtjate leht , seminar saab alguse kell
15:00. Saabunud tegevusgruppe on tulnud tervitama ka Hiidlaste Koostöökogust Reet Kokovkin, Ilmi
Aksli ja juhatuse liige, Anu Pielberg.
Seminari teemad mida käsitleti 06. veebruar 2014:
1.
2.
3.
4.

Ülevaade LINC tegevustest ja plaanidest - Kristiina Liimand, Tartumaa Arendusselts
Liider Liit - miks tegevusgrupid peaks liituma? ELARDI liikmelisus?
Sotsiaalsed ettevõtted
"Roheline Nädal" ("Grüne Woche") Berliinis / maaeluvõrgustiku kohaliku toidu temaatika - Krista
Kõiv, Maamajanduse Infokeskus
5. Lõuna-Eesti: National Geographic projekti kogemus, mida sellest õppida, positiivne
Seminari päevakava tutvustab ja seminaripäeva juhatab sisse Reet Kokovkin Hiidlaste Koostöökogust.
Leader Foorumi seminarist saab Skype kaudu osa Piiriveere Liider. Oma ettekandega alustab päeva
Kristiina Liimand Tartumaa Arendusseltsist.
1. Kristiina Liimand annab ülevaate varasemalt toimunud LINC üritustest. Eestis toimus LINC
konverents koostöös Maamajanduse Infokeskuse ning viie tegevusgrupiga (Tartumaa
Arendusselts, Põlvamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu ja
Piiriveere Liider), aastal 2012. Vaadati ühiselt meenutuseks Eestis toimunud LINC konverentsi
videofilmi. Kristiina Liimand tutvustas LINC konverentsi toimumise edasisi plaane ning tema
sõnul peaks Eestile LINC konverentsi korraldus taas tulema aastal 2018. . Käesoleval aastal
toimub LINC konverents Austrias 02.-04. septembril.
Seminari päeva teise ettekande juhatab sisse Reet Kokovkin ja annab sõnajärje üle Piret Leskovale, Eesti
Leader Liidust.
2. Eesti Leader Liit on loodud 2012 aastal, et kaitsta oma liikmete huve. Eesmärgiks on väärtustada
tasakaalustatud ja teadmistepõhist arendustegevust kaasates sinna erinevaid koostööpartnereid
ja võrgustikke. Eesti Leader Liidu tegevust on võimalik jälgida kodulehe kaudu. Liidu asutajateks
olid viis tegevusgruppi ning tänaseks on Liidu liikmeskond suurenenud. Eesti Leader Liidul on 12
liiget. Käesoleva aasta 1. veebruarist on Eesti Leader Liidul palgaline töötaja tegevjuhi
ülesannetes, et tõhustada tegevusgruppide huvide kaitset. Eesti Leader Liidu liikmeskonna

suurendamine tugevdaks LEADER tegevusguppide koostööd ning mõjukust. Eesti Leader Liit
kutsus üles kõiki tegevusgruppe koostööks, et saavutada mõjusamaid tulemusi LEADER
maastikul. Organiseeritud koostöö on ees seisvate ülesannete iseloomust tulenevalt vältimatu ja
möödapääsmatu. Organiseeritud koostöö võimaldab LEADER tegevusgruppide ühishuvide
efektiivsemat esindamist ja kaitset. Eesti Leader Liit kutsub tegevusguppe astuma tihedasse
koostöösse.
Seminari jätkab oma ettekandega Jaan Aps Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikust ja teeb Skype
vahendusel seminaripäeva kolmanda ettekande.
3. Jaan Aps, andis ülevaate sotsiaalse ettevõtluse olemusest ning tegi ettepanekuid, kuidas
sotsiaalset ettevõtlust arendada LEADER-i abil. Tema arvates tuleks oma kogukonnas on olulised
tulemusindikaatorid kokku leppida ning tema arvates on ettevõtlustegevuse toetusmäär 90% on
põhjendatud ja läbipaistev, juhul kui on olemas eeldefineeritud ja tõestatud kogukondlikud
vajadused, paika on pandud vastavad tulemuse mõõdikud (mitte tegevus) ja kui kasumijaotus on
välistatud. Samuti tegi Jaan Aps üleskutse tegevusgruppidele, et Sotsiaalsete Ettevõtete
Võrgustiku meeskond mõtleb hea meelega sellel teemal kaasa ja on valmis tegevusgruppe
aitama, kui nende poole pöördutakse.
Berliinis toimunud toidumessi, "Roheline Nädal" ("Grüne Woche"), raames toimunud mahekonverentsil
osalemisest ja maaeluvõrgustiku kohaliku toidu temaatikast annab ülevaate Krista Kõiv koos Reet
Kokovkiniga.

4. Selle aasta jaanuaris Berliinis toimunud maailma suurima toidu- ja põllumajandusmessil „Grüne
Woche 2014” oli Eesti messi partnermaaks. Eestil oli au olla Balti ja Skandinaavia riikidest
esimesena maailma suurima toidu- ja põllumajandusmessi partnermaa. Teemapäevade sarja
Eesti kui messi partnermaa stendil lõpetas Rahvusvahelise Rohelise Nädala raames toimunud
mahekonverents, mille korraldas Saksa Mahetoidutööstuse Ühendus (BOWL - Bund Ökologische
Lebensmittelwirtschaft) Berliinis. Rohelise Nädala (Grüne Woche) raames mahekonverentsil
"Linn - Maapiirkond - Mahe" kanti ette häid näiteid ja kogemusi ka Eestist. Kohalikke mahetoidu
propageerimise näiteid Saksamaal toimunud mahekonverentsil esitas Reet Kokovkin Hiidlaste
Koostöökogust.
Kristiina Liimand Tartumaa Arendusseltsist tutvustas Lõuna-Eesti tegevusgruppide suurprojekti: „Elu
kahe maailma piiril“.
5. Projekti “Elu kahe maailma piiril” algatajad on Lõuna-Eesti järgnevad LEADER tegevusgrupid:
Tartumaa Arendusselts, Piiriveere Liider, Põlvamaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu,
Võrumaa Partnerluskogu ja Jõgevamaa Koostöökoda. Projekti suurpartneriks on National Geographic
Eesti. Projektiga on liitunud veel mitmed Lõuna-Eesti linnad. Kõigis nendes piirkondades on üleval
National Geographic kollased aknad. Projekti kohta saab infot projekti kodulehelt. Iga projektis
osalev tegevusgrupp teeb koostööprojektiga seotuid toetavaid pisiprojekte. Ühiselt vaadati projekti
tutvustavat videofilmi.
Seminari päeva lõppedes külastati ühiselt Orjaku külaseltsi, ning tutvuti sealsete projektidega, toimus
väike talvine retk ning lisaks nauditi talvemõnusid ja Hiiumaa kultuuri.

Seminari teemad mida käsitleti 07. veebruar 2014:
Teine seminari päev algab Põllumajandusministeeriumist Skype vahendusel tehtud ettekandega ning
ettekande teevad Anneli Kimmeli ja Vivia Auanapuu-Lents.
1. Põllumajandusministeeriumi peamised ettekande teemad on Euroopa maaelu arengu määrus ja
siseriiklike õigusaktide ettevalmistamine. Ettekandega on võimalik tutvuda siin. Tegevusgrupid
said hulga olulist informatsiooni strateegiate ettevalmistamiseks. Käesoleva aasta esimeses
pooles esitavad tegevusgupid Põllumajandusministeeriumile konsultatsiooniks oma strateegiate
algseid versioone. Strateegiate esitamise on tegevusgupid planeerinud ise ja indikatiivse
esituskavaga on võimalik tutvuda siit. Põllumajandusmiisteerium tutvustas tegevusgruppidele ka
oma LEADER tegevuste ajakava aastatel 2014 ja 2015.
Seminaril osalenud tegevusgrupid andsid seminari lõppedes põgusa ülevaate oma strateegia koostamise
hetkeseisust. Enne Hiiumaalt lahkumist külastasid seminaril osalejad Hiiumaa arendusprojekte
Suuresadamas, Kärdlas, Kuristes, Vaemlas ja Suuremõisas.
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