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LEADER meetme abikõlblikkuse tähtaeg

Austatud proua Piret Leskova ja proua Tiina Sergo

Täname teid saadetud kirja eest. Täiendavalt 6. oktoobril 2014 saadetud kirjale olete oma
kirjas veelkord esitanud ettepaneku lugeda kohaliku tegevusgrupi jooksvate ja piirkonna
elavdamiseks tehtavate kulude ehk ülalpidamiskulude abikõlblikkuse tähtaja alguseks
kohaliku arengu strateegia esitamise lõpptähtajale järgnev päev, st 1. mai 2015. Põhjendusena
toote välja, et teatud kulud, nagu näiteks rahvusvahelise koostöö kulud, ei ole strateegia
ettevalmistamise protsessis abikõlblikud. Veel toote välja asjaolu, et ühtse protsendi alusel
kaudsete kulude hüvitamine ei kata ära kohaliku tegevusgrupi tegelikke üldkulusid ning
kohaliku tegevusgrupi omavahenditest ei piisa tegelikult tehtavate kulude katmiseks.
Sarnaselt meie 4.12.2014 saadetud kirjale oleme jätkuvalt seisukohal, et kohalikel
tegevusgruppidel on kasutada piisavalt vahendeid ülalpidamiskulude katmiseks erinevatest
Leader-meetmele ettenähtud eelarvetest. Esiteks on kohalikel tegevusgruppidel võimalik
taotleda toetuse väljamakset juba tehtud abikõlblikele kuludele strateegia ettevalmistava
toetuse raames. Juhul, kui mõned tegevused pole strateegiate ettevalmistamise protsessis
toetatavad, nagu näiteks kirjas märgitud rahvusvaheline koostöö, siis saab selleks kasutada
omavahendeid. 2014. aastal viis Euroopa Komisjon läbi Nõukogu määruse (EÜ) nr
1290/2005 artikli 31 lõike 2 kohase auditi Leader telje raames. Auditi käigus ilmnes asjaolu,
et auditeeritaval tegevusgrupil oli reservi kogunenud piisavalt omavahendeid. Oma auditi
järgsetes soovitustes on komisjon seetõttu öelnud, et kui omatulust moodustunud reserv ületab
oluliselt abikõlbmatute kulude rahastamiseks vajaminevat eelarvet, peaks kohalik
tegevusgrupp oma reserve vähendama, kasutades seda muuhulgas tegevuskulude
rahastamiseks. Seepärast soovitame kohalikel tegevusgruppidel kriitilise pilguga üle vaadata
omavahenditest moodustunud reserv ning võimalusel leida sealt vabu vahendeid
ülalpidamiskulude katmiseks programmiperioodide vahetumise ajaks.
Teiseks on kuni 30. juunini 2015. aastal abikõlblikud perioodi 2007-2013 Leader-meetme
piirkonna elavdamise, oskuste omandamise ja jooksvad kulud, mille katmiseks on
Põllumajandusministeeriumi andmetel seisuga 29.01.2015. a välja maksmata üle 2,1 miljoni
euro. Sellele lisandub ettevalmistav toetus 1,7 miljonit eurot, mida on võimalik kasutada kuni
strateegiate heakskiitmiseni. Seega ka pärast strateegiate esitamist 30. aprillil 2015. aastal on
olulisemad kohaliku tegevusgrupi toimimiseks vajalikud ülalpidamiskulud abikõlblikud.
Tervikuna on 2015. aastal kohalikel tegevusgruppidel kasutada 3,8 miljonit eurot, mis meie
hinnangul peaks olema piisav ajani, mil avaneb kohaliku arengu strateegia rakendamise
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toetus. Juhime siinjuures teie tähelepanu, et tegevusgruppide
ülalpidamiskulude kasutamine siiani on olnud alla 2 miljoni euro aastas.

aastane

tegelik

Oleme seisukohal, et abikõlblikkuse tähtaja varasemaks toomine ei too kohalikele
tegevusgruppidele vahendeid juurde, sest toetusraha saab välja maksta alles pärast uue
perioodi kohaliku arengu strateegia rakendamiseks antava toetuse taotluse rahuldamise otsuse
tegemist PRIA poolt. Nimetatud toetuse taotluste vastvõtt on kavandatud 2015. aasta
augustisse.
Eeltoodust tulenevalt jääme oma varasema seisukoha juurde lugeda abikõlblikuks need
kohaliku tegevusgrupi ülalpidamiskulud, mis on tehtud alates kohaliku arengu strateegia
rakendamiseks antava toetuse taotluse esitamisele järgnevast päevast.
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