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Osalesid: Piret Ilves, Piret Kljutšivski, Jaanus Hämmal, Ülle Lukas, Taavi Kurvits, Kea Mäesepp, 
Kristina Tammets, Tiina Ivask, Endla Mitt, Tiiu Rüütle, Rafael Milerman, Triin Kallas. 

1)      Meetme 19.2 soovitusindeksi tulemustest ülevaade. 
PRIA viis läbi rahuloluküsitluse toetuste taotlejate hulgas 2020. a lõpus - 2021 alguses. 
Soovitusindeks teenuse kohta: kas soovitaksid sõbrale? Puudutas põhiliselt PRIA kuvandit, aga osa 
küsimusi ka tegevusgruppe. LEADERi soovitusindeks oli 50%, kalanduse gruppidel 56%. Tulemus 
ei ole piisavalt esinduslik, vastajate arv väike — avalikult ei jagata. On plaanis koostada uus 
küsitlus toetustaotluste ja maksetaotluste analüüsi kohta. 

2)      ESP (Elektroonilise suhtlemise projekt) - mis tehtud ja mis veel tulemas? 
Arendamisel keskkond, mis võimaldab KTG järelepärimised ja kogu elektroonilise kliendisuhtluse 
viia üle e-PRIAsse. 

3)      Üleminekuperiood. 
Maaeluministeeriumi esindajad tegid kokkuvõtte ajakavast: valitsuse vahetusega on dokumendid 
veidi venima jäänud, CLLD memorandum endiselt valitsuskabineti istungi ootel. Kui see saab 
kinnitatud, saadakse kokku Sotsiaal- ja Keskkonnaministeeirumiga ja koostatakse ühine 
tegevuskava. Teised ministeeriumid on öelnud, et neile Leader sekkumislehed sobivad ja sinna 
muudatusi teha ei soovita. Euroopas kestavad uue perioodi ühissätete määruse triloogid, vähemalt 
maini 2021. 
Tegevusgruppidele korraldatakse vebinar veebruari lõpus, et anda infot üleminekuperioodi ja 
kohalike strateegiate muutmise protsessi kohta. Pakume strateegiate muutmise tähtajaks 1.09.2021. 
PRIA nõustub. ELL esindajate seisukoht on, et tähtaega ei ole kehtestada tarvis, tegevusgrupid on 
huvitatud strateegia kiirest uuendamisest — käskkiri võiks olla varem valmis ning tingimuslik, et 
fonde saab kasutada siis, kui strateegia ja tegevuskava on uuendatud. 

4)      PRIA ja KTGde rollid, vastutusalad uuel perioodil, Võrtsukala Riigikohtu lahend. 
PRIA: Käesoleva perioodi menetluspraktikat arvestades oleme leidnud, et ei ole otstarbekas ja 
avalikku ressurssi säästev tegutsemine jätkata uuel perioodil sama LEADER rakendamisskeemiga, 
mis praegu kasutuses on. Seega teeme ettepaneku uuel programmperioodil tunnustada KTG-de 
iseseisvat pädevust menetleda LEADER projektitoetuste taotlusi ja soovime KTGdele anda selles 
osas suurema otsustusõiguse, mis on ka Leader lähenemise üks peamisi põhimõtteid. 
Jätkub arutelu ülesannete ja vastutuse jaotuse üle uuel perioodil. Kuidas toimida mitteabikõlblike 
kulude menetlemisel? Võimaliku halduslepingu vajadus tuleb kokku leppida üleminekuaja jooksul. 
PRIA pakub variandid ja koostab nende juriidilise analüüsi, mille kohta ELL saab korraldada 
avaliku arutelu tegevusgruppides. 
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