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Tere!

Kuu lõpu lähenedes võtan kokku aprillikuu uudised.

!

 Kõige olulisemad teetähised on seotud Vabariigi Valitsuse otsustega sel kuul: 15.04 kinnitati Põllumajanduse ja kalanduse 
valdkonna arengukava aastani 2030 ja 28.04 kiideti heaks LEADER-lähenemise rakendamine struktuurifondides uuel perioodil. 
Viimane avab võimaluse kohalikke strateegiaid laiendada mitmete Sotsiaalfondi ja Regionaalarengu fondi teemadega, täpsemad 
läbirääkimised rakendusviisi üle nüüd alles algavad.

!

 Rahandusministeerium avaldas  märtsis peetud struktuurifondide kaasamisürituste kokkuvõtted ning mitmeid infolehekülgi, 
mis on koondatud siia.

!

 Eesti Leader Liidu juhatus tuli kokku 1. aprillil; LEADER määruse muudatusettepanekud vaatas läbi õigusloome töörühm 7. 
aprillil. Otsutati määruse muutmise eelnõule parandusettepanekuid mitte esitada, kuid edastasime ministeeriumile küsimusi, mida 
edasistes aruteludes silmas pidada. Hetkel on määruse muutmine läbinud EISi menetluse ning peaks allkirja saama maikuu 
esimese nädala lõpuks, koos ministri käskkirjaga eelarve jaotuse kohta üleminekuperioodil. 

!

 Maaeluministeerium on kõigile saatnud ka juhendi strateegiate uuendamise ja Covidi meetme kohta. Kuna selle kohta on 
tulnud täiendavaid küsimusi, palusime korraldada mais täiendav infoüritus, millel tegevusgrupid saaksid oma küsimustele 
vastused. Julgustame kõiki selle protsessiga võimalikult kiiresti alustama, eriti kui üldkoosolekud lähenevad. Valgamaa 
Partnerluskogu on strateegia muudatused esimesena juba kinnitanud.

!

 Arukate külade töörühmas oli 16. aprillil veebikohtumine, millel osalesid ka välisesinejad Edina Ocsko (E40 Group) ja 
Marianne Selkäinaho (Soome maaeluministeerium). Salvestust ja ettekandeid saate näha siit.

!

 Jätkame koostööd teiste arendusorganisatsioonidega: käisin esinemas maakondlike arendusorganisatsioonide (MAROde) 
seminaril, kus arutati maakondlike arengustrateegiate uuendamist. Kuna see protsess langeb seekord ajaliselt LEADER 
strateegiate uuendamisega üsna lähedalt kokku, tasub piirkondades üksteise tegemistel silma peal hoida ja võimalusel rohkem 
koostööd teha. Äsja on oma sisemist strateegiat uuendanud ka Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik, uue dokumendi leiate 
siit. Koos Kodukandiga on lahti läinud Aasta küla 2021 valimine ja külade külastused.

!

 Viimane, aga oluline: PRIA on teinud ettepaneku tegevusgruppide õiguste suurendamiseks uuel perioodil, samuti on nad 
valmis kasutusele võtma lihtsustatud kulumeetodid. Et leida parimad lahendused nii ülesannete jaotuse kui kulumeetodite osas, 
korraldame tegevusgruppide esinedajate veebiarutelu 13. mail kell 14. Osaleda on lubanud ka PRIA juriidilise osakonna juhataja 
Andrus Mitt. Palun registreeruge osalema siin. Materjalid lihtsustatud kulumeetodite kohta on koondatud siia: 
https://leaderliit.eu/raamaturiiul/arutelumaterjalid/.
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