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Piirkond ja kohalik tegevusgrupp
LEADER-piirkond peaks olema maapiirkond, mille koostöö tugineb kogukonna identiteedile, ühistele 
väärtushinnangutele, arendussuundadele ja lahendamist vajavatele teemadele. Mõnes LEADER piirkon-
nas on see naturaalselt (geograafiliselt) olemas, nt saared või Peipsi-äärne piirkond. Raske on kogu Eesti 
kohta ühtset metoodikat luua, pigem toetuda juba välja kujunenud koostöösuhetele ja -gruppidele.

CLLD rakendumisel võiksid abikõlblikud olla ka linnapiirkonnad, aga mitte maapiirkonna ja ÜPP arvelt, 
vaid täiendavate toetustega ESF ja ERDFst.

Statistikaameti metoodika alusel peaks abikõlblik piirkond olema tüüp 2 ja 3 (maapiirkond + väikelin-
naline piirkond). Tuleb arvestada haldusreformist tulenevaid muudatusi, st abikõlblikud võivad olla ka 
suuremate linnade maalised piirkonnad. Oma territooriumile jäävate väikelinnade kaasamine ja koefit-
siendi kasutamine peaks olema tegevusgrupi enda otsustada.

Tegevuspiirkonna elanike arv peaks jääma vahemikku 10 000 – 150 000 ja lubada põhjendusega erandeid. 

Tegevusgruppi peaks kuuluma vähemalt kaks omavalitsust.

Lubada ühel omavalitsusel kuuluda mitmesse tegevusgruppi. Seejuures ei tohi KOV territooriumid kattu-
da tegevusgruppide osas (dubleerida).

Toetame abikõlbliku piirkonna määramist külade piiride kaupa (kui räägime tegevuspiirkonnast tervikuna 
ja kui klastrite määratlus on küla tasandile viidud).

Tegevuspiirkonna muutmine programmiperioodi sees peaks olema võimalik ainult erakorralisel vajadusel, 
sel juhul peab olema selgelt kirjeldatud piirkonna muutmisega kaasnev strateegia muutmise ning rahade 
ümberjaotuse protsess. Tähtis on kogukondade otsus. 

Piirkonna strateegia ja eelarve
Kvaliteetsete strateegiate saamiseks töötada strateegia hindamise kriteeriumidega ja tagada strateegiate 
koostamiseks vajalike vahendite olemasolu ja ühtselt koordineeritud tegevus/infovahetus; mitte lubada 
konkureerivate strateegiate koostamist sama piirkonna jaoks.

Strateegia kvaliteedihindamisest võiks loobuda või vähendada kvaliteedi komponendi osa 5-10%ni.

Tegevusgrupi rahastus peab olema piisav vähemalt kahe keskmise palgaga inimese palkamiseks. 

Eelarve jagamine KTG sees, sh koostööprojektidele eraldatav protsent eelarvest peaks toimuma vastavalt 
piirkonna vajadustele ja KTG otsusele. Vajadusel kasutada vähenduskoefitsiente, arvestades tulumaksu 
laekumist, asustustihedust vm sotsiaal-majanduslikke näitajaid.
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