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Head Leader Liidu liikmed!

Siit tuleb taas kord väike vahekokkuvõte viimasel kuul toimunust.

☃

 Aasta lõpul kogutud muudatusettepanekud Leader määruse muutmiseks vaatas õigusloome töörühm üle ning need jõudsid 
Maaeluministeeirumisse 30. detsembril. Esimene tagasiside on, et neid on osaliselt arvesse võetud ning eelnõu tekst on 
tänaseks jõudnud juristide kätte. Pärast juriidilist ekspertiisi saame viimase versiooni EISi kaudu taas kooskõlastamiseks ning 
jagame kindlasti ka teiega. Aitäh kõigile, kes on kaasa mõelnud ja ettepanekuid teinud.

☃

 Ministeeriumi ja Liidu järjekordne virtuaalkohtumine toimus 18. jaanuaril. Peamiseks teemaks kujunes üleminekuaastate 
2021-22 ajakava ning vajalikud sammud, et võimalikult kiiresti oleks taas võimalik LEADER taotlusvoore korraldada. Mis tuleb 
selleks teha:

valitsuse otsus - Eesti maaelu arengukava 2014–2020  7. muudatustepaketi kinnitamine ja Euroopa Komisjonile 
saatmine
maaeluministri käskkiri, millega tehakse LEADER meetme vahendite jaotus 
LEADER määruse muudatuste jõustumine
piirkondlike strateegiate muutmine tegevusgruppides (eeldatavalt üldkoosolekud mais-juunis 2021)
strateegiate ja rakenduskavade kinnitamine PRIA poolt 30 päeva jooksul
taotlusvoorud alates septembrist 2021

MAKi muudatustepaketis on hetkel meie meetmele kavandatud 29 901 840 eurot, mis tuleb tulevase perioodi eelarvest (perioodi 
toetuste kogumaht ei ole veel teada, kinnitatud on ainult 2-aastase üleminekuaja oma) ning sellele lisaks tuleb LEADERisse 5 
675 182 eurot Euroopa majanduse taastekava vahenditest, millega aidatakse kõrvaldada koroonaviiruse pandeemia sotsiaalset 
ja majanduslikku kahju. Viimaseid tuleb kasutada ettevõtluse toetamiseks, aga täpsemaid juhiseid selleks veel ei ole.

Kokkuvõtlikult: alanud üleminekuperioodil on Leader meetmes kasutada eelmise perioodi jäägid (u 3 miljonit) ning uue perioodi 
vahendid, mida saab kasutada nii taotlusvoorude korraldamiseks, tegevusgrupi kuludeks ja koostööprojektideks, kui ka uute 
strateegiate koostamiseks. Uute strateegiate koostamine (ehk vanade taasuuendamine, kui piirkond jääb samaks) peaks 
toimuma 2022. aastal.

Ministeeriumi ettepanek on, et KTGde vahel jaguneksid üleminekuaastate summad sama % alusel, nagu oli perioodil 2014-20, 
arvestamata võimalikke sotsiaalmajanduslikke muutusi — kuna sel moel saaks jaotus tehtud võimalikult kiiresti. Taastekava 
vahendite kasutamisel on 2-aastane piirang, s.t need ettevõtlustoetused peaksid olema määratud üleminekuaja lõpuks.

Veebruaris on plaanis korraldada infoüritus, kus neid uudiseid ja teilt oodatavaid tegevusi lähemalt selgitatakse.

☃

 22. jaanuaril arutati MAK muudatustepaketti seirekomisjoni koosolekul. Leader Liitu esindas Rafael, mina osalesin 
vabakuulajana. 
LEADER meetme muudatusettepanek ("Tegevuse liigi 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames lisatakse 
abikõlblikuks ka uue perioodi kohalike arengustrateegiate koostamise kulud.”) ja pakutud eelarve kiideti komisjonis heaks. Olgu 
see tunnustuseks meie hea töö eest, et LEADER toetuste osakaal MAKi eelarvest tõuseb 12,2% peale - mida märkisid ära ka 
teised organisatsioonid. 

Kõige teravam arutelu tekkis meetme 6.4 ümber - Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus. 
Selles meetmes on lõppenud perioodil kasutamata vahendeid 13 miljonit eurot, kuid sinna kavandatakse lisada Covid 
taastekavast veel 14 miljonit eurot, seejuures kaotada ära erisused põllumajandus- ja teiste ettevõtjate vahel ning laiendada 
lubatud tegevusalade loetelu. Rafael tegi ettepaneku need 14 miljonit suunata LEADER ettevõtlusprojektideks, kuna me suudaks 
paremini tagada nende täpse ja õigeaegse kasutamise 2 aasta jooksul. Otsustati moodustada vastav töörühm, kes seda 
küsimust eraldi arutama asub.

☃

 Eelmisel nädalal saime taas oma ettepanekud esitada uue koalitsioonilepingu jaoks. Soovime kõigile head uut valitsust!

Tervitades
Triin
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