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Millest täna räägime?

1. Ülevaade hetkeseisust

2. Edasised sammud ja ajakava

3. MAKi muudatused

4. LEADER määruse muudatused

5. Strateegiate muutmine

6. Strateegiate elluviimine



Ülevaade üleminekuperioodi hetkeseisust



Rakendamise hetkeseis

LEADER kogueelarve 88 402 256 eurot



Tegevuste ajakava (1)

1. MAKi muudatuse kinnitamine Vabariigi 

Valitsuse poolt (11. märts)

a. MAKi muudatuse esitamine Euroopa Komisjonile (liikmesriigil 

võimalik omal vastutusel kohustusi võtta)

2. LEADER määruse muutmine 

a. Peagi jõuab EISi

3. Ministri käskkiri 



Tegevuste ajakava (2)

4. KTG strateegiate muutmine

a. Strateegiate kinnitamine ministeeriumi poolt

5. Rakenduskavade muutmine

a. PRIAle esitamise tähtaeg 1. november

b. Rakenduskava kinnitamine PRIA poolt

6. Muudetud strateegiate elluviimine



MAKi muudatused (1)

1. Lisasime võimaluse koostada 

üleminekuperioodil uusi strateegiaid 

a. KTG liikmeteks peab olema vähemalt kaks KOVi (erisus 

saarelisuse osas)

b. KOV võib kuuluda mitmesse tegevusgruppi, seejuures 

strateegiate piirkonnad ei tohi kattuda

c. Abikõlblikkuse piirkond maaline ja väikelinnaline 

asustuspiirkond Statistikaameti metoodika järgi



MAKi muudatused (2)

2. Eelarve suurendamine üleminekuperioodiks

a. Kogueelarve suureneb 34 588 897 euro võrra, sh:
i. Tavalised vahendid 29 901 840 eurot (80% EU, 20% EE)

ii. Lisanduvad taastekava vahendid 4 675 182 eurot (100% EU)

b. Lisanduvatest vahenditest suunati 11% LEADER 

meetmesse

b. LEADER meetme kogumaht on 124 577 022 eurot, 

mis moodustab kogu MAKist 10%



Üleminekuperioodist tulenevad LEADER 
meetme määruse muudatused (1)

1. Tähtaegade ja tegevuste pikendamine kahe 

aasta võrra, tegevusi saab teha kuni 2025. a

2. § 6 lõige 5 - strateegia muutmine poole aasta 

jooksul vastavalt liikmete KTGst sisse- ja 

väljaastumisest



Üleminekuperioodist tulenevad LEADER 
meetme määruse muudatused (2)

3. § 9 lõige 9² - määrusesse alus, mille kohaselt 

võib maaeluminister suurendada eelarvet

4. § 19 lõige 11 ja § 33 lõige 12 – üldine viide 

kehtivale riigihangete lihthanke piirmäärale

5. Täiendatakse § 31 lõiget 1 punktiga 22² -

lisatakse täiendav mitteabikõlbulik kulutuse liik



Üleminekuperioodist tulenevad LEADER 
meetme määruse muudatused (3)

6. § 42 lõige 4 – investeeringuobjekti tegevuse 

elluviimist tõendavate dokumentide esitamise 

kuupäev, tegevuse elluviimine

7. § 47 lõige 10 - võimalus muuta kohaliku 

tegevusgrupi strateegiat kuni kaks korda ja 

rakenduskava kuni neli korda

8. Tunnistatakse kehtetuks määruse § 47 lõige 

12



Strateegiate muutmise nõuded (1)

1. Pikendada strateegia kehtivust minimaalselt 

kuni 31.12.2022

2. Muuta rahastamiskava vastavalt 

maaeluministri käskkirjale

3. Vaadata üle, kas kehtivad eesmärgid on 

asjakohased



Strateegiate muutmise nõuded (2)

4. Korrigeerida meetmete sihttasemed

5. Uuendada aastaarvud, nt: 

a. järelhindamise kuupäev

b. teatud lõpptähtajad

6. Uuendada liikmete nimekiri



Täiendavate vahendite rakendamine (1)



Täiendavate vahendite rakendamine (2)
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