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Kiri ei paista? Vaata veebilehelt.

EESTI LEADER LIIT
UUDISED * SUVI 2021

Loodetavasti saite suvel hästi puhata!
Võtame kokku viimase kolme kuu uudised uues ja värskes formaadis.

ÜPP strateegiakava 2021–2027
 juhtkomisjon
 
ÜPP strateegiakava juhtkomisjonis seisab
LEADERi huvide eest ELL juhatuse liige
Valdek Haugas. Uue perioodi sekkumiste
eelarved olid arutlusel 21. mai koosolekul,
juuni ja augusti koosolekutel on tehtud
väiksemaid parandusi vastavalt saabunud
ettepanekutele. 

Aasta küla 2021
 
Juunis jõudsid lõpule hindamiskomisjoni 6
nädalat kestnud ringsõidud Eesti külades.
Aasta küla tiitli võitis 88 elanikuga Viskla
küla Harjumaalt; Eesti Leader Liidu
lemmiku tiitel läks seekord Valgamaale,
Hargla-Taheva külade piirkonda.
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Suveseminaril anti välja LEADER
Tegija tiitel
 
Seekord rohelistele projektidele
keskendunud suveseminaril algatas uue
traditsiooni Kodukant Läänemaa. LEADER
Tegijaks 2021 kuulutati Tartumaa
Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets.
Palju õnne!

Arukate külade arenguprogramm
läks käima
 
Juunis toimus üle-eestilise arukate külade
arenguprogrammi esimene koolituspäev.
Programmis osalevad 24 küla ja piirkonna
esindajad 13 tegevusgrupist, kes alustavad
oma aruka küla strateegia koostamist.
Augustis käidi kogemusi ammutamas
õppereisidel teistest osalevates
piirkondades. Valminud on arukate külade
veebikodu leaderliit.eu all.

Mais allkirjastati Maal elamise päeva
korraldamise koostöökokkulepe kolme
ministri ja maaeluedendajate, sh Leader
Liidu vahel. Ettevalmistused jätkuvad
viiruspiirangutega arvestades ning
külastuspäev toimub 25. septembril.
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Septembris jätkame kohtumisi
maaeluministeeriumiga ettevalmistava
määruse teemal ning PRIAga
tööülesannete jaotuse üle uuel perioodil.
PRIAs on valminud seotud isikute
tehinguid käsitleva juhendi esialgne
versioon, lõplikku dokumenti lubatakse
oktoobrikuuks.
MEM LEADER büroo juhataja Mari Kirss on
alates 1. septembrist pikemal “puhkusel“
ning tema tööülesannetesse asub Liisa
Kähr (liisa.kahr@agri.ee, 6256 551).

Meist

Oleme LEADER tegevusgruppe koondav
ühing, mis esindab piirkondlikke arendus-
organisatsioone, kes tegutsevad
kogukondade ühendajana, regionaal-
poliitika toetajana ja maaelu hoidjana.
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