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Peamised tegevused Eestis
Eesmärk: toetada ELARDi asepresidentuuri kaudu CLLD metoodika ja multifondide 
tutvustamist Eestis;

Peamised tegevused 2019: 
1. Osalemine LEADER allgrupi seminaril Brüsselis (31.01); 
2. CLLD multifondide siseriikliku töögrupi kohtumised – 2 koosolekut toimunud 

(19.02, 11.10) + jooksvalt vajalikud arutelud väiksemates gruppides, Eesti 
Maapäeva CLLD seminari ja manifesti LEADER/CLLD sisendi ettevalmistamine; 

3. LEADER/CLLD multifondide seminar LINC konverentsi raames – ELARDi ESF 
and ERDF uuringu ja erinevate riikide praktikate tutvustamine; 

4. Eesti LEADER rakendamise tutvustamine Linnade ja Regioonide päeval Brüsselis 
Tšehhi võrgustiku seminaril ja LEADER France seminaril (8.-9.10); 

5. CLLD multifondide seminar erinevate ministeeriumite esindajatele (seminar 
toimub 29.11); 

6. Esitluse koostamine peamiste sisendite kohta Euroopast seoses CLLD 
multifondide rakendamisega ja erinevate fondide (ESF, ERDF) näidetega 
(tutvustan 29.11) 
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Peamised tegevused Euroopas
Eesmärk: Tartu deklaratsiooni, CLLD ekspertarvamuse ja ELARDi üldkoosoleku 
seisukohtade tutvustamine Euroopa tasandil ja liikmesriikides

Peamised tegevused 2019: 
1. CLLD multifondide rakendamise uuringute läbiviimine – ESF, ERDF kasutamine 

LEADER/CLLD lähenemise kaudu ja lihtsustamise praktikad – tulemuste 
tutvustamine erinevatel sündmustel; 

2. Osalemine Euroopa Maapäeva juhtgrupis - Euroopa Maapäeva sündmuse 
ettevalmistamine ja läbiviimine manifesti ja Candas deklaratsiooni 
ettevalmistamine. Euroopa Maapäev toimus 7-9.11 Põhja-Hispaanias, Candas; 

3. Osalemine ENRD konverentsil “NetworX – Inspiring Rural Europe” (11.-12.04); 

4. Osalemine ENRD töögrupis “Simplification in LEADER/CLLD” (19.06); 

5. ELARDi juhatuses ja üldkoosolekutel osalemine, juhatuse igapäevases töös 
osalemine; 

6. EU-Moldova konverents “Building rural prosperity” osalemine ja ELARDi ning 
Eesti LEADERi tutvustamine; 
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Peamised tegevused Euroopas
Eesmärk: Tartu deklaratsiooni, CLLD ekspertarvamuse ja ELARDi üldkoosoleku 
seisukohtade tutvustamine Euroopa tasandil ja liikmesriikides

Peamised tegevused 2019: 
7. Linnade ja Regioonide päeval erinevatel seminaridel osalemine, ELARDi tegevuste 

kui ka Eesti LEADER praktikate tutvustamine (Tšehhi ja LEADER France 
seminaridel); 

8. Euroopa Regioonide Komitee ekspertarvamuse "The CoR's contribution to the 
renewed Territorial Agenda with special emphasis on CLLD” koostamise 
aruteludes osalemine; 

9. ELARDi ENPARD projekti ekspertgrupi juhtimine ja tegevused Gruusias. Gruusia 
LEADER võrgustik astub ELARDi liikmeks 26.11; 

10. ELARDi ja Hiina Keskvalitsuse lepingujärgsete tegevuste elluviimine, lepingu 
ettevalmistamine XingGuo administratsiooniga LEADER tegevuste 
edendamiseks. 10.12 toimub Hiinas esimese tegevugrupi asutamiskoosolek. 
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Mida olulist on andnud ELARDi presidentuur ja 
asepresidentuur?

Süsteemne lähenemine LEADER/CLLD poliitika kujundamisele 

Tartu deklaratsioon 2021-2027 – on dokument, mis on üle Euroopa kasutusel 
läbirääkimistel uue perioodi LEADER/CLLD rakendamise raamistiku loomisel; 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EESC) ekspertarvamus, mis koostati Eesti 
eesistumise ajal, on jätkuvalt pildis ja sellega arvestatakse; 

Euroopa Regioonide Komitee (CoR) ekspertarvamus toetub mitmetes aspektides EESC 
arvamusele ja Tartu deklaratsioonile ning täiendavad üksteist; 

Euroopa Maapäeva manifest, Venhorst ja Candas deklaratsioon täiendavad ja töötavad 
kaasa Tartu deklaratsioonile, EESC ja CoR arvamustele ning on olulised sisendid EL 
tasandil ja liikmesriikides; 

Erinevate uuringute läbiviimine 4 aasta jooksul  - on andnud suure teadmiste ja kogemuste 
baasi, kuidas LEADER/CLLD k.a. multifondide rakendamine EL riikides ja ka väljaspool 
toimib. Seda teadmist oleme rakendanud läbirääkimistel Eestis. 
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Peamised tegevused Eestis
Eesmärk: toetada ELARDi asepresidentuuri kaudu CLLD metoodika ja multifondide 
tutvustamist Eestis;

Peamised tegevused 2018: 
1. CLLD multifondide siseriikliku töögruppi eestvedamine – 6 koosolekut toimunud 

(30.01, 23.03, 20.04, 14.05, 28.06, 27.08) kokkuvõtted kättesaadavad ELL 
kodulehel); 

2. CLLD multifonde tutvustava eestikeelse esitlusmaterjali ja lühikese kokkuvõtte 
koostamine ja levitamine (kättesaadav ELL kodulehel); 

3. CLLD multifonde tutvustava seminari korraldamine 17.05 Maaeluministeeriumis, 
Euroopa Komisjoni ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kaasamine 
(programm, esitlused, videod avaldatud maainfo kodulehel); 

4. Sotsiaalpartneritega, ministeeriumitega ja riigikogu komisjonidega kohtumised ja 
CLLD multifondide idee tutvustamine (kohtumiste ajakava avaldatud ELL 
kodulehel, toimunud kohtumised alates märts 2018); 

5. Ühiste kavatsuste kokkuleppe ettevalmistamine allkirjastamiseks 
sotsiaalpartneritega, läbirääkimised ja täiendavate materjalide saatmised. Ühiste 
kavatsuste kokkulepe allkirjastati 05.12.2018. 
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Peamised tegevused Euroopas
Eesmärk: Tartu deklaratsiooni, CLLD ekspertarvamuse ja ELARDi üldkoosoleku 
seisukohtade tutvustamine Euroopa tasandil ja liikmesriikides

Peamised tegevused 2018: 
1. DG Agri LEADER/CLLD lihtsustamise töögrupis osalemine, LEADER allgrupis 

osalemine (15.01, 06.02, 08.03); 

2. ELARDi juhatuses ja üldkoosolekutel osalemine, juhatuse igapäevases töös 
osalemine, töö dokumentidega, küsitluse läbiviimine ELARDi liikmete hulgas 
seoses poliitilise lobbytööga liikmesriikides; 

3. Bulgaaria eesistumise raames LEADER/CLLD konverentsi ettevalmistamises 
osalemine, ELARDi-poolsete seisukohtade esitamine. Konverents toimus 
04.-06.06 Bulgaarias; 

4. Euroopa Maapäeva ettevalmistamises osalemine, koostöövõrgustikus osalemine; 

5. Osalemine läbirääkimistel Euroopa Komisjoni ja Parlamendi liikmetega, 
kohtumised komisjonääride kabinettidega Brüsselis 19.-20.06 (Regio, Agri, 
Innovation, Employ); 

6. ELARDi ja Hiina partnerlussuhete ja koostöölepingujärgsete tegevuste 
eestvedamine. ELARDi Hiina visiidil osalemine (oktoober, 2018); 
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Peamised tegevused Euroopas
Eesmärk: Tartu deklaratsiooni, CLLD ekspertarvamuse ja ELARDi üldkoosoleku 
seisukohtade tutvustamine Euroopa tasandil ja liikmesriikides

Peamised tegevused 2018: 
7. Euroopa Parlamendis 22.11 toimunud kuulamise “LEADER ja maapiirkondade 

areng” ettevalmistamises osalemine, sisendi saatmine, ettevalmistavad 
kohtumised. Kuulamisel osalemine; 

8. ELARDi konverentsi “LEADER Reloaded” (september, 2018) ettevalmistamine ja 
töögrupi “LEADER advocacy” eestvedamine; 

9. Linnade ja Regioonide päeval ELARDi ja Ldneti seminari “Attracting talents in rural 
areas” ettevalmistamine ja osalemine (oktoober, 2018); 

10. Kohtumine Euroopa Komisjonis (valdkond - Jobs, Growth, Investment & 
Competitiveness) asepresidendi Jyrki Katainen kabinetiga. Kohtumine toimus 
Hiina teadus- ja innovatsiooniministeeriumi visiidi raames (26.11). 
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ELARD contact 

ELARD Aisbl 

www.elard.eu 
https://www.facebook.com/ELARDaisbl/
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Lõpuslaid 
Kristiina Tammets

Aitäh!


