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1. Struktuurifondide üleminekuperiood ja uue perioodi tegevuste arutelu

Hetkel kehtiva LEADER määruse § 21. järgselt on kohaliku tegevusgrupi jooksvate ja elavdamiskulude
eelarve kasutamine abikõlbulik kuni 30. juuni 2023.
Maaeluministeerium on ette valmistamas maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11
„Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ määruse muudatuse eelnõud. Eelnõu
peamiseks eesmärgiks on anda võimalus korraldada taotlusvoorusid ka üleminekuperioodil, ehk
ajavahemikus 2021 kuni 2023. Selleks on plaanis pikendada PRIA-le projektitaotluse esitamise
tähtaega ning tegevuste elluviimise lõpptähtaegu. Esialgsete plaanide kohaselt peaks määruse
muudatus jõustuma 2021.a I kvartali lõpuks. Teisisõnu tähendab see seda, et tegevusgruppidele
antakse juurde aega aga ka vahendeid, et üleminekuperioodil taotlusvoore korraldada.
Kehtiva strateegia alusel otsustab NVK üldkoosolek, millised meetmed avatakse ning millise eelarvega.

2021-2023 tuleb olla valmis ka uue perioodi strateegia koostamiseks.
Programmiperioodil 2021–2027 tuleb jätkata piirkondlike eripärade rakendamist läbi kogukonna
juhitud kohaliku arengu. Uute arengustrateegiate koostamine annab võimaluse kogukonna juhitud
kohaliku arengu rakendamiseks uuel programmiperioodil, arendades maapiirkonnas tööhõivet, soolist
võrdsust ning sotsiaalset kaasatust. Sekkumise raames saavad nõuetele vastavad
mittetulundusühingutest LEADER tegevusgrupid küsida toetust arengustrateegia koostamiseks ning
piirkonna elavdamiseks.
Maaleluministeerium on teinud ettepaneku teiste fondide rakendamisele LEADER põhimõtetel.
Tänaseks päevaks on andnud nõusoleku EL sotsiaalfondi vahenditest kogukonna juhitud kohaliku
arengu rakendamiseks Sotsiaalministeerium. Esialgne summa on 5 miljonit eurot, mis jagatakse nende
tegevusgruppide vahel, kes uue perioodi strateegiatesse läbi koosloome meetme elluviimise
kavandavad.
LEADER strateegiate koostamise ja rakendamise sekkumislehed on valmis ning tõenäoliselt neid enam
ei muudeta.
Sekkumine tuleneb Maaeluministeeriumi SWOT analüüsi tulemusena ilmnenud vajadusest säilitada ja
arendada olemasolevat tugevat ja aktiivset kogukonda. Eesmärgi täitmiseks on sobilik jätkata
kogukonna juhitud kohaliku arenguga, mida rakendasid programmiperioodil 2014–2020 26 kohalikku
tegevusgruppi läbi kohalike piirkondlike arengustrateegiate.

Suurim muutus on see, et välja on jäetud tegevusgruppidele eelarve jagamise skeem. (varasemalt
eelarve jaotus 40% kogueelarvest tegevusgruppide vahel oleks mõjutanud liituvaid tegevusgruppe)
Endiselt võib kohalik omavalitsus kuuluda kahte tegevusgruppi, uute tegevusgruppide moodustamisel
võib tegevuspiirkonna määratleda külade kaupa.

2. Arukad külad- kokkuvõte teemakäsitlusest

Uuel programmperioodi dokumentide ettevalmistamisel on Maaeluministeerium mitmeid kordi
viidanud mõistele Arukad Külad. Arukate külade kontseptsiooni rakendatakse ka mujal Euroopas.
Arukate Külade (Smart Villages) kontseptsioon viitab jätkusuutlikele maapiirkondadele ja
kogukondadele, mis tegelevad nii olemasolevate tugevuste ja väärtustega kui arendavad välja uusi
võimalusi.
Arukate Külade teemakäsitluses on kasutusel kaks mõistet:
1. Digitaalne innovatsioon. Kaasaegsed digilahendused ja oskused, mis aitavad maapiirkonnas
digitaalse toodete või teenuse loomisele.
2. Sotsiaalne innovatsioon. Sotsiaalne innovatsioon kujutab endast uusi ideid ja tegevusviise, mis
pakuvad sotsiaalsetele probleemidele ja väljakutsetele varasematest paremaid lahendusi, mille
tagajärjel muutub ühiskonna ja kogukonna toimimine tõhusamaks. Sotsiaalne innovatsioon pakub

lahendusi ühiskondlikele või sotsiaalsetele probleemidele uudsete ja varasemast paremini toimivate
lahenduste väljatöötamise teel. Nendeks võivad olla tooted, teenused või protsessid. Sotsiaalne
innovatsioon kujutab endast üldist võimekust luua ja ellu rakendada uusi ideid, mis loovad
ühiskondlikku väärtust ning mis ei ole lihtsalt kasulikud, vaid parendavad lisaks ka ühiskonna
tegutsemise võimekust.

3. Vihmavarjuprojekti kavandamine
Üleminekuperioodi määrus ja otsused eelarve osas ei pruugi olla valmis 2021. aasta esimesel poolel,
mis tähendab, et NVK ei saa korraldada taotlusvooru.
NVK strateegia rakendamise meetmete eelarvest tekkinud jääk on 44242,14 eurot. Selle summa
ulatuses on otstarbekas ellu viia nö vihmavarjuprojekt.
Vihmavarjuprojekti raames on võimalik lihtsustatud korras taotleda toetust uute mõtete ja ideede
elluviimiseks. Oodatud on väikeprojektide taotlused, mis rikastaks meie elukeskkonda, oleks oma
sihtgrupi jaoks mingil moel eriline, pakuks midagi uudset või „kiiksuga“, arvestaks ümbritsevat
keskkonda.
Vihmavarjuprojekti taotluse (alamprojekti) maksimaalne toetuse summa on 5000 eurot, taotleja
omaosalus 10 % abikõlbulikest kuludest.
Vihmavarjuprojekti peab heaks kiitma MTÜ Nelja Valla Kogu üldkoosolek.

4. Üldkoosoleku kokkukutsumine
MTÜ Nelja Valla Kogu juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 2021. aasta jaanuaris vastavalt eriorukorra
võimalustele.
Päevakord
• 2021. aasta tegevuskava
• Vihmavarjuprojekti kinnitamine
Päevakava täpsustamisel.
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