ÜLDKOOSOLEK 1/2021
PROTOKOLL
Koosoleku kuupä ev:

14.06.2021

Aeg:

9.00 - 12.00

Toimumise koht:

Vango puhkeküla, Pärnumaa

Koosolekut juhatas: Rafael Milerman
Protokollis: Triin Kallas
Osalejad: Arenduskoda (Zoomi kaudu), Hiidlaste Koostö ö kogu, Jä rva Arengu Partnerid,
Jõ gevamaa Koostö ö koda, Kodukant Lä ä nemaa (Zoomi kaudu), Lõ una-Jä rvamaa Koostö ö kogu,
Lä ä ne-Harju Koostö ö kogu, PAIK, Piiriveere Liider, Raplamaa Partnerluskogu, Põ hja-Harju
Koostö ö kogu, Põ lvamaa Partnerluskogu, Pä rnu Lahe Partnerluskogu, Tartumaa Arendusselts
(Zoomi kaudu), Saarte Koostö ö kogu, Valgamaa Partnerluskogu, Virumaa Koostö ö kogu,
Võ rumaa Partnerluskogu (Zoomi kaudu)
Puudusid: Nelja Valla Kogu, Võ rtsjä rve UL hendus.
MTUL liikmete arv: 20, osales 18.
Registreerimisleht osalejate nimekirjaga lisatud protokollile (Lisa 2).
Päevakord:
1. Kokkuvõ tted majandusaastast 2020, revisjonikomisjoni hinnang ja aruande kinnitamine;
2. Tegevused ja plaanid 2021. aastaks;
3. Arutelud ja algatatud teemad.
UL ldkoosolek kinnitas pä evakorra ning koosoleku juhataja ja protokollija.

EESTI LEADER LIIT

Eesti Leader Liidu üldkoosolek otsustas:
1. Kinnitada 2020. a. majandusaasta aruanne
Ettekandjad: Rafael Milerman ja Triin Kallas
Kaasettekandja: Riina Trumm, revisjonikomisjoni esindaja
Revisjonikomisjon koosseisus Riina Trumm , Kaja Karlson ja Jako Jaagu vaatas lä bi 2019. a
koosolekute protokollid ja majandusaasta aruande (Lisa 1.1, esitati tä iendavaid kü simusi ja
koostati revisjonikomisjoni aruanne (Lisa 1.2).
Revisjonikomisjoni ettepanekud:
1) Jä tkata tö ö d kommunikatsiooni teemadel, sh tä psustada kommunikatsiooniplaani
uuendamise ning kommunikatsiooniteenuse sisseostmise vajadust. Kaaluda võ imalust
konsulteerida mõ ne kommunikatsioonibü rooga, kes oma valdkonnast lä htuvalt oskaks
tä psustada ka neid eesmä rke, mis võ iksid Leader Liidul olla seoses vä liskommunikatsiooniga tä na võ i ka uue perioodi peale ette mõ eldes.
2) Võ imaluste tekkides tegeleda 2020. a protokollides kajastatud ettepanekutega teemal
meeskonna sidumine, liikmete kompetentsi tõ stmine ning koostö ö tõ hustamine.

Revisjonikomisjon teeb ettepaneku majandusaasta aruanne 2020 kinnitada.
UL ldkoosolek kinnitas majandusaasta aruande ü hehä ä lselt.

Dokumendid
Lisa 1.1 Majandusaasta aruanne 2020
Lisa 1.2 Revisjonikomisjoni aruanne
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2. Kujundati ühiseid seisukohti 2021. a. tegevuste kohta
Ettekandja: Triin Kallas, tegevjuht
2021. a. esimesel poolest tõ stis tegevjuht esile aktiivset suhtlust Maaeluministeeirumiga
ü leminekumä ä ruse kü simustes ning mitmeid kahe- ja kolmepoolseid kohtumisi koos PRIA
esindajatega. Arutlusel on tö ö ü lesannete dubleerimise vä hendamine: kas uuest perioodist
võ iks tegevusgrupp ise teha rahastusotsuse? Juristid on kinnitanud, et see on võ imalik ning
sellega ei kaasneks tegevusgruppidele vaiete lahendamise kohustust (PRIA võ taks selles
osas jä tkuvalt vastutuse). See eeldab ü htsete kordade (nt hankemetluse kord jms
kinnitamist igas tegevusgrupis), mille kohta oootame PRIAlt juhendmaterjale. Protsessid
muutuksid kiiremaks, mida toetab ka lihtsustatud kulumeetodite kasutuselevõ tt. Jä tkame
neil teemadel lä birä ä kimisi, lõ pliku otsuse teeb Maaeluministeerium.
Multifondide kasutamine on aprilli lõ pus valitsuse otsusega kinnitatud, jä tkub sisuline tö ö
Sotsiaalministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskusega, et leida
kõ igile sobivaim rakendusmudel.
Leader Liidu liikmeskond ei ole laienenud ning kohtumised mitteliikmete juhatustega on
pandeemia tõ ttu ä ra jä ä nud. Samas on mä rgata mitteliikmete aktiivsust dokumentide
kooskõ lastamise juures — oleme sisuliselt esindanud siiski kõ iki 26 tegevusgruppi — ning
aktiivset kaasalö ö mist ka Arukate kü lade arenguprogrammis. Koostö ö valmidus on
paranenud, samuti on meie tegevuste vastu huvi ü les nä idanud kalandusgruppide
koordinaator.
Mercedes Merimaa kü sis, kas omavalitsused peavad enne uute strateegiate koostamist
tegema otsuse LEADERis osalemise kohta. Arutelus jõ uti arusaamani, et volikogu otsus on
vajalik juhul, kui otsustatakse tegevusgrupi piire muuta, muul juhul jä tkatakse samas
koosseisus (KOV võ ib kuuluda mitmesse tegevusgruppi).
Silva Anspal kü sis linna-LEADERi võ imalikkuse kohta uuel perioodil. 2023. aastast ei ole see
veel reaalne, kuid tõ stame pidevalt esile oma koostö ö d linnadega (nt URBACT projekt
Tartumaa Arendusseltsis, Kristiina Tammets esineb Linnade ja Valdade pä evadel jms).
Rä ä kisime ka Riigikogu maaelukomisjonis, et see on perspektiiv ja võ imalus, mida ei tohiks
jä tta kasutamata. Aga eeldab Regionaalarengu fondi vahendite avanemist Leader meetodile.
LEADER strateegiate koostamise vastu on huvi ü les nä idanud MAROd, kes tegelevad uute
maakondlike arengustrateegiate ettevalmistamisega, ning EAS, kellel aasta algul valmis uus
riiklik turismistrateegia. Pü ü ame oma tegevusi maksimaalselt kooskõ lastada ja võ imalusel
piirkondades kulusid kokku hoida (Jõ gevamaa, Raplamaa nä ited).
Mentorprogramm, mille kä igus kogenud tegev- ja projektijuhid jagaksid kogemusi ja tuge
uuematele inimestele ja erinevad tegevusgrupid saaksid õ ppide teiste headest praktikatest,
on vajalik ja tuleb kä ivitada 2021. a. jooksul. Rita Triinu Peussa Raplamaa Partnerluskogust
andis nõ usoleku esimese visandi koostamiseks.
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3. Algatatud teemadena arutati taastekava vahenditest kujundatava Covid-meetme
sisu ning maaettevõtluse toetusmeetmeid ÜPP uue perioodi strateegiakavas
Arutati, kuidas on erinevates tegevusgruppides disainitud Covid-meetmed. Millised
piirangud on mõ istlikud? Kä ibelangus ei pruugi olla kõ ige parem nä itaja. Toetus ei ole ainult
kriisist taastumiseks, aga eelkõ ige valmisoleku tõ stmiseks jä rgmistele kriisidele,
arendamiseks ja investeeringuteks. Toetus võ iks jõ uda nendeni, kes ei ole eelmistest
meetmetest toetusi saama kvali^itseerunud (mikroettevõ tjad). Toetuste miinimum- ja
maksimummä ä rad on tegevusgrupiti erinevad, vahemikus 1000-30000€, kuid on reeglina
vä iksemad kui teistes meetmetes.
ELLi esindajad on nii seirekomisjonis kui UL PP strateegiakava juhtkomisjonis teinud
ettepaneku korrastada ettevõ tlustoetuste sü steemi. Senise maaettevõ tluse
mitmekesistamise meetme uus sekkumisleht on vä ga ü ldsõ naline ja selle eesmä rgid
kattuvad LEADER ettevõ tlusmeetmetega, kuid mitmekesistamise hindamine toimub PRIAs
ega arvesta piirkondlikke strateegiaid. LEADER tegevusgrupid suudaks tagada toetuste
ü htlasema jaotuse ü le riigi ning tä psema hindamise.

Lisad:
1.1 ELL majandusaasta aruanne 2020
1.2 Revisjonikomisjoni aruanne
2. Osalejate nimekiri
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