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LEADER üldeesmärk:

Tegevuspiirkondade tasakaalustatud 
arendamine läbi LEADERi 

põhielementide rakendamise.



LEADER põhielemendid

Piirkonnapõhine lähenemine

Altpoolt tulev algatus

Kolme sektori partnerlus

Uuenduslikkus

Integreeritud ja mitut valdkonda hõlmav lähenemine

Võrgustikutöö

Koostöö edendamine



LEADER spetsiifilised
eesmärgid

� Ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine, eelkõige läbi ühistel 
tegevustel põhinevate tegevuste rakendamise.

� Sotsiaalse kaasatuse edendamine. 

� Piirkondlike eripärade parem rakendamine.

� Uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise 
soodustamine sh kogukonnateenuste arendamisel.

� Kohaliku tasandi valitsemise parendamine läbi erinevate 
osapoolte kaasamise.

Igal kohaliku tegevusgrupi strateegial on oma eesmärgid, 
mis panustavad spetsiifiliste eesmärkide saavutamisse.





Üldkoosoleku poolt kinnitatud strateegia esitamine
Põllumajandusministeeriumile

Strateegia alusel tegevuste
elluviimine

Taotlusvoorude läbiviimine, projektide
menetlemine, analüüs, aruandlus

Rakenduskava koostamine

Toetatavate tegevuste ja valdkondade
määratlemine

Meetmete ja meetmete vahelise
rahajaotuse koostamine

Strateegia prioriteetide ja piirkonna vajaduste
määratlemine

Uuringud, analüüsid, arutelud, töögrupid, ajurünnakud



Kuidas osaleda
1. Võtke ühendust oma piirkonna tegevusgrupiga

2. Osalege strateegia aruteludes, tehke ettepanekuid

3. Jälgige tegevusgrupi infokanaleid (meililistid, FB jt)

4. Liituge tegevusgrupiga*
Kui esindate piirkonnas tegutsevat organisatsiooni ning vastate
tegevusgrupi põhikirjas liikmetele seatud nõuetele

5. Taotlejana uurige kindlasti: valdkondlikud uuringud, maaomandi
küsimused, tulu teenimine investeeringult jne



LEADER toetab…
1. Investeeringuid tegevusgrupi piirkonda

2. Tegevusgrupi strateegias prioriteetseid
investeeringuid ja tegevusi

3. Kogukonda ning tegevusgrupi piirkonna
konkurentsivõimet parandavaid/tugevdavaid
investeeringuid ja tegevusi

NB! Taotletav maksimumsumma ning taotlemise
tingimused võivad igas tegevusgrupis erineda



LEADER EI toeta…
� Riigi ja KOV ülesandeid (KOKS § 6)

� Tegevusgrupi strateegia ja meetmega kokkusobimatuid
investeeringuid ja tegevusi

� Investeeringuid väljaspool oma tegevuspiirkonda

� Eraisikuid



Lairibaühenduse kontekstis
Leader võimalik toetusvaldkond:

� Lairibaühenduse “viimane kilomeeter”

� Kogukonnakeskuste/kaugtöökeskuste jms ühendamine
lairibavõrku

NB! Leader ei saa olla kaasfinantseeringu allikas teis(t)ele

projekti(de)le



Abiks
www.maainfo.ee -> LEADER  
Tegevusgruppide andmed (piirkonnad, kontaktid), info 

Leader meetme kohta

www.agri.ee -> Eesmärgid, tegevused -> Poliitikad ja
arengukavad -> Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-
2020

info@idaharju.ee
Küsimused LEADER tegevusgruppide toimimise
põhimõtete kohta jms



Tänan tähelepanu eest!

Küsimused, kommentaarid ja arvamused:

Tiina Sergo

tiina.sergo@idaharju.ee

+372 56 945 871


