ÜLDKOOSOLEK 3/2020
PROTOKOLL
Koosoleku kuupä ev:

06.11.2020

Aeg:

9.00 - 12.00

Toimumise koht:

Tallinn

Koosolekut juhatas: Rafael Milerman
Protokollis: Piia Kä rssin
Osalejad: Arenduskoda, Hiidlaste Koostö ö kogu, Jä rva Arengu Partnerid, Jõ gevamaa
Koostö ö koda, Kodukant Lä ä nemaa, Lõ una-Jä rvamaa Koostö ö kogu, Lä ä ne-Harju Koostö ö kogu,
Nelja Valla Kogu, PAIK, Põ hja-Harju Koostö ö kogu, Põ lvamaa Partnerluskogu, Pä rnu Lahe
Partnerluskogu, Tartumaa Arendusselts, Saarte Koostö ö kogu, Valgamaa Partnerluskogu,
Virumaa Koostö ö kogu, Võ rumaa Partnerluskogu (kuni 9.55)
Puudusid: Piiriveere Liider, Raplamaa Partnerluskogu, Võ rtsjä rve UN hendus.
MTUN liikmete arv: 20, osales 17.
Registreerimisleht osalejate nimekirjaga lisatud protokollile (Lisa 2).
Päevakord:
1. 2020. a. tegevuste kokkuvõ te
2. 2021. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine
3. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
4. Algatatud teemad ja kü simused
UN ldkoosolek kinnitas pä evakorra ning koosoleku juhataja ja protokollija.
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Eesti Leader Liidu üldkoosolek otsustas:
1. Võtta teadmiseks 2020. a. tegevuste kokkuvõte
Ettekandja: Triin Kallas, tegevjuht
Triin Kallas andis ü levaate kä esoleva aasta koosolekutest, kohtumistest, sü ndmustest ning
koostö ö projektidest. Uuenenud on ELL koduleht, e-posti ja postiloendite tarkvara. Pikemat
arutelu tekitas multifondide lobitö ö hetkeseis: CLLD rakendamiseks uuel perioodil on
valmis Sotsiaalministeerium ja eeldatav summa on 5 miljonit eurot. Rootsi kogemus nä itab,
et kui teiste fondide panus jä ä b vä ikseks, ei ole selle mõ ju piirkonna arengule hiljem piisav.
Kü siti, mis saab, kui kõ ik tegevusgrupid ei soovi struktuurifondide vahendeid kaasata? See
peab jä ä ma vabatahtlikuks ning selgub strateegia koostamisel, kas piirkonnas on vajadust
kõ igi meetmete jä rgi. Tehti ettepanek partnerorganisatsioone (Kodukant, ELVL) rohkem
kaasa kutsuda. Juhiti tä helepanu, et Kultuuriministerium on jä tnud taotlemata Euroopast
kultuuripä randi toetuseid.
2. Kinnitada 2021. a. tegevuskava ja eelarve
Ettekandja: Triin Kallas, tegevjuht
2021. a. tegevuskava jä rgib sama struktuuri nagu eelmised. Juhatuse ettepanek on lisada
uue tegevusena mentorprogrammi koostamine tegevusgruppide tö ö tajatele, kuna on pä ris
palju uusi tegevjuhte ja projektijuhte, kellele kuluks ä ra kogenud kolleegide tugi.
Annika Jõ ks: Mitte ainult uutele, kõ igil oleks huvitav kä ia nä iteks tö ö varjuks, vahetada ideid
ja kogemusi. Nõ ustustakse, et meie võ rgustiku tugevust nä itavad ü hised arutelud ja koostö ö .
Tõ nu Kiviloo teeb ettepaneku, et ELL juhatus kü lastaks regulaarselt tegevusgruppide
juhatusi.
Jako Jaago kü sib tä psustusi ELARDi liikmemaksu ja juriidilise nõ ustamise ridade kohta
eelarves. Rafael Milerman selgitab, et ELL on toetanud ja planeerib eelarvesse ka edaspidi
vahendeid juriidilise nõ ustamise jaoks niisuguste kohtuasjade puhul, mis puudutavad
rohkem kui ü ht tegevusgruppi ning millest võ ib kujuneda pretsedent, mis muudab meie
toimimisreegleid. Kaaluti ka raamlepingu sõ lmimist ü he õ igusbü rooga, kuid see piirab juristi
tegutsemisvabadust on sellepä rast meile liiga kulukas. Rafael soovitab liikmetel
probleemide korral teada anda oma huvist ja vajadustest, et teema tuleks arutusele
õ igusloome tö ö rü hmas.
Otsuse poolt hä ä letas 16 ü ldkoosoleku liiget, vastuhä ä li ei olnud.

ELL üldkoosolek – lk 2

EESTI LEADER LIIT

3. Valida uus revisjonikomisjon 3 aastaks
Kandidaatide esitamine
Koosolek esitas 3 kandidaati:
• Riina Trumm — Lõ una-Jä rvamaa Koostö ö kogu
• Kaja Karlson — Kodukant Lä ä nemaa
• Jako Jaago — Jõ gevamaa Koostö ö kogu
Kandidaadid on andnud nõ usoleku revisjonikomisjoni tö ö s osalemiseks.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku korraldada avalik hä ä letus kogu nimekirja ü le. Kõ ik
koosolekul osalejad on ettepaneku poolt.
Hä ä letuse tulemusel kinnitatakse revisjonikomisjon koosseisus Riina Trumm, Kaja Karlson
ja Jako Jaago 15 poolthä ä lega. UN ks hä ä letaja jä ä b erapooletuks.

4. Algatatud teemadena arutati CLLD rakendamise stsenaariume ning tegevusgruppide territooriumi kujunemist järgmisel rahastusperioodil
4.1 CLLD rakendamise stsenaariumid
Ettekandja: Kristiina Tammets
Veel novembrikuu jooksul jõ uab valitsuskabinetti CLLD memorandum, milles on
analü ü situd võ imalusi CLLD rakendamiseks ning esitatud 4 võ imalikku stsenaariumi, mille
kohta oodatakse meie seisukohta.
Piirkonna arengu seisukohast peeti vä ga oluliseks ü htse strateegia koostamist, mistõ ttu jä eti
arutelul esimesena kõ rvale strateegia nr 1, mis nä eb ette fondipõ hiseid strateegiaid ja
reegleid. UN lejä ä nud kolm strateegiat võ imaldavad luua terviklikuma, mitut fondi hõ lmava
piirkondliku strateegia, kuid stsenaariumi nr 2 puhul luuakse erinevate fondide
eesmä rkidele vastavad fondipõ hised meetmed ning taotlemine toimub lä bi vastava
rakendusasutuse. Arvati, et see muudaks taotleja jaoks rahastamisvõ imalustest arusaamise
keerukamaks ning taotlusprotsessi tü likamaks.
Seega jä ä vad kaalukausile eelkõ ige stsenaariumid 3 (“hü briid”) ja 4 (“ü hine aken”).
“Hü briid” nä eb samuti ette fondipõ histe meetmete loomise, mis olenevalt kaasatud fondide
hulgast olla taotleja jaoks segadust tekitav, kuna erinevate fondide meetmed võ ivad osutuda
osaliselt kattuvaks (nä iteks investeeringud ettevõ tluse toetuseks nii regionaal- kui
põ llumajandusfondist). Samas oleks taotlusprotsess ü hildatud ja toimuks samas ITsü steemis, mis muudab protseduuri lihtsamaks taotleja jaoks ning lisab koormust
ametnikele. Kuna dokumendile lisatud võ imalike lahenduste võ rdlev analü ü s nä itas sellele
stenaariumile kõ ige rohkem positiivsed ja kõ ige vä hem negatiivsed aspekte, peeti “hü briidi”
ü ldiselt parimaks lahenduseks.
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Siiski kaalusime ka stsenaariumi nr 4 ehk “ü hine aken” ning võ rdlesime kõ iki stsenaariume
teiste Euroopa riikide senise praktikaga. “UN hise akna” strateegia võ iks võ rreldes teiste
stenaariumidega kõ ige vahetumalt lä htuda piirkonnas kokku lepitud strateegiast ja
kohalikest vajadustest. Ei tekiks kattuvate eesmä rkidega meetmeid, vaid ü ks terviklik
toetusskeem, millel on kindlasti oma eelised. Projektiga sobiva fondi valimine paneb samas
suurema koormuse tegevusgrupile ja nõ ustajatele; mõ ni tegevusgrupp on esile toonud ka
vaidluste suurenemise riski, mistõ ttu vajab see rakendusskeem kindlasti tä psemat
lä bimõ tlemist ja reeglite paika panemist.
Parima rakendamise stsenaariumi valimine sõ ltub paljuski sellest, millised fondid CLLD
rakendamisega liituvad.
4.2 Territooriumi kujunemine ja omavalitsuste roll tegevusgrupi otsustusprotsessides
Ettekandja: Valdek Haugas
LEADER mä ä ruse tõ lgendamise ja õ igusloome tö ö rü hm on arutanud eelmisel ü ldkoosolekul
tõ statatud teemat ning vormistanud esialgsed ettepanekud. KTGde mä ä ratlemise erisuseks
on tegevuspiirkonna territoorium ja KOVidel on seetõ ttu oluline roll. KOVide liikumisega
toimub tegevusgrupi kas põ hikirjaliste eesmä rkide muutmine võ i KTG tegevuse lõ petamine,
seega on KTG tegevuspiirkonna territooriumi muutmiseks vajalik ü ldkoosoleku otsus. KTG
tegevuspiirkonna muutmine ei saaks toimuda ainult ü he liikme, st KOVi otsusel.
Liikmed nõ ustuvad, et teema on mitmetes tegevusgruppides aktuaalne ning tuleks koostada
kiri Maaeluministeeriumile ettepanekutega omavalitsuste rolli reguleerimiseks. Tö ö rü hm
kogub ettepanekud, arutab lahendusi, konsulteerib vajadusel juristidega ning koostab
pö ö rdumise ministeeriumile.

Lisad:
1. ELL tegevuskava ja eelarve 2021
2. Osalejate nimekiri
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