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Tervitused vabariigi sünnipäevaks!

Teen kokkuvõtte Eesti Leader Liidu veebruarikuu tegemistest.

!

 Jaanuaris lugesin kokku sammud, mis on vaja teha üleminekuajal Leader programmi taaskäivitamiseks:

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

Valitsuse vahetusega veidi takerdunud esimene samm - MAK muudatustepakett on nüüd kooskõlastusringile saadetud tähtajaga 
1. märts. Omalt poolt tegime uuesti ettepaneku suunata täiendavalt Leader meetmesse 14 miljonit eurot Euroopa majanduse 
taastekava vahenditest, mis on ette nähtud pandeemia tõttu kahju kandnud ettevõtluse toetamiseks. See võiks lisanduda meile 
hetkel lubatud 35,6 milj eurosele eelarvele kaheks järgmiseks aastaks kokku.
17. märtsil 2021  kl 13-17 toimuval vebinaril on ministeerium lubanud anda värskeima ülevaate üleminekuperioodi teemadest: 
LEADER meetme määruse nr 11 muudatustest, üleminekuperioodi eelarve jaotusest ning kehtivate strateegiate muutmise 
protsessist.

!

 4. veebruaril toimus skype kohtumine PRIA ja Maaeluministeeriumiga. PRIA tutvustas nn soovitusindeksi küsitluse tulemusi, 
millega uuriti PRIA kui teenusepakkuja mainet taotlejate hulgas. Kahjuks oli vastajate arv väike ning küsitluse algataja ise ei hinda 
tulemusi piisavalt esinduslikuks, et neid laiemalt jagada. Samas tunnustame PRIA püüdlusi end teenindaja rollis positsioneerida 
ning kliendi rahulolu küsimusega tegeleda ning oleme nõus järgmiste küsitluste ettevalmistamisel nõu ja jõuga kaasa lööma.
Viimastel kohtumistel on korduvalt üles kerkinud ka PRIA ja KTGde vastutusalade jaotus uuel perioodil. PRIA sooviks 
tegevusgruppide anda suuremat otsustusõigust, kuid see tõstatab terve rea juriidilisi küsimusi. Palusime koostada ülevaate 
võimalikest rakendusskeemidest koos juriidilise analüüsiga, mille saame teie ette avalikule arutelule tuua.

!

 8. veebruaril pidas ELL juhatus selle aasta esimese virtuaalse koosoleku. Mitmed teemad olid seotud projektidega, mis 
sünnivad koostöös külaliikumisega Kodukant: Maal elamise päeva ettevalmistused, veebikonverents "Kogukonna roll ja 
võimalused kohalikus omavalitsuses” 25. märtsil, võimalik osalemine Maamessil ja oma maaelu auhinna väljaandmine. 
Koosolekute protokollid ja kohtumiste memod leiate ikka sellelt veebilehelt.

!

 16. veebruaril kohtusime uue maaeluministri Urmas Kruusega ning viisime ta kurssi oma tegevuste ja ootustega.

!

 Maamess lükati edasi, see toimub Tartus 8.-10. juunil. Meile on koos Kodukandiga pakutud võimalust sisustada nn 
kogukondade ala (õues), ilma tavapärase osalustasuta. Kas teil oleks huvi seal oma telgiga osaleda ning oma piirkonda, 
ettevõtjaid või kogukondi tutvustada? Palun andke mulle teada, kes sooviks oma väljapanekuga messile minna.

!

 Tegime algust ka LEADER suveseminari plaanimisega, mis peaks aset leidma 10.-11. augustil Roosta puhkekülas. Kuidas 
tähistada LEADERi 30. sünnipäeva? Millega sisustada õhtune osa, kus varem oleme korraldanud konkursse kohalikele jookidele 
ja suupistetele? Virtuaalne aruteluruum on avatud siin  ja kõik teie rohkem või vähem pöörased ideed on teretulnud!

!

 Kuna silmast-silma kohtumiste võimalused on endiselt ahtad, olen tellimas liikmetele koolitusi e-koosolekute parema 
korraldamise nippidest. See info tuleb lähemal ajal eraldi kirjaga.

Olge terved! Parimate soovidega
Triin
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