Kohaliku arengustrateegiate koostamine
Fond
Sekkumisliik1
Territoriaalne kohaldumisala2

EAFRD
Koostöö
Sekkumise piirkonna moodustab valdade, vallasiseste
linnade ja linnade territoorium, mis asub maalises ja
väikelinnalises asustuspiirkonnas.
Asjaomased
erieesmärgid Erieesmärk 8 - edendada maapiirkondades tööhõivet,
ning
kui
vajalik, majanduskasvu, soolist võrdsust, sotsiaalset kaasatust
sektoripõhised eesmärgid3
ja kohalikku arengut, sealhulgas biomajandust ja
säästvat metsamajandust. Täiendavalt võivad kohalikud
arengustrateegiad
panustada
ka
teistesse
erieesmärkidesse.
Tulemusindikaator(-id)
R.31a. Inimkapitali kaasamine: Maapiirkonna elanike
arv, kes on hõlmatud kohalike arengustrateegiatega.
3
Toetuskõlblikud taotlejad
Nõuetele vastav MTÜ
Sekkumiste olemuse/nõuete
saavutamisse5.
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Sekkumise eesmärk on parandada sotsiaalset kaasatust ja toetada kohalikku arengut. LEADER
arengustrateegia koostamise eesmärk on toetada arengustrateegiate ettevalmistamisel
nõuetele vastavaid mittetulundusühinguid, sh parandada nende haldussuutlikkust,
võimestada elanike kaasamist ning võrgustumist arengustrateegiate ette valmistamisel.
Sekkumise tulemusena valmivad piirkondlikud arengustrateegiad.
Sekkumine tuleneb 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 (Joonis).
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Joonis. Programmiperioodil 2014–2020 26 kohaliku tegevusgruppi
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 mittetulundusühingud küsida toetust arengustrateegia
koostamiseks ning piirkonna elavdamiseks.
Toetuskõlblikkuse tingimused7
Sekkumise sihtgrupiks on MTÜ, kelle põhikirjaline eesmärk on kohaliku elu arendamine ja kes
vastab kohaliku tegevusgrupi kohta kehtestatud nõuetele:


tegevuspiirkond on kohaliku tegevusgrupi liikmeks olevate valdade, sh vallasiseste
linnade ja linnade territoorium, mis asub maalises ja väikelinnalises asustuspiirkonnas;



tegevuspiirkond peab olema geograafiliselt sidus ning omama ühist majandusliku,
kultuurilist ja sotsiaalset huvi;



tegevuspiirkonna elanike arv on 10 000 kuni 150 000;



MTÜ liikmeks peab olema vähemalt kaks kohaliku omavalitsust, vähemalt üks sama
kohaliku omavalitsuse territooriumil tegutsev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja
ja vähemalt üks mittetulundusühing või sihtasutus;



tegevuspiirkonna elanike arvus ja kohalike omavalitsuste arvus on lubatud
põhjendatud erandid, mille aluseks on kohaliku tegevusgrupi saarelisus, territooriumi
asustustihedus või kultuurilis-etniline eripära;



tegevuspiirkonna piirid ühtivad selle liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse piiridega,
välja arvatud seal, kus kohalik omavalitsus kuulub mitmesse tegevusgruppi;



kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkond ei tohi kattuda teise kohaliku tegevusgrupi
tegevuspiirkonnaga;



MTÜ on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks;



MTÜ tagab mittediskrimineeriva ja läbipaistva valikuprotsessi ja kriteeriumid, vältides
isikute seotust ja tagades, et ükski huvirühm ei oma häälteenamust otsustustasandil.

Toetatavad tegevused on arengustrateegia ettevalmistamise ja koostamisega seotud otsesed
ja kaudsed tegevused, mis on kooskõlas sekkumise eesmärkidega:


piirkonna sidusrühmade võimestamine ja koolitamine;



piirkonda käsitlevate uuringute kulud;



organisatsiooni koolitamise ja administreerimise kulud;



arengustrateegia koostamisega seotud kulud.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud määratakse rakendusmäärusega.
Kohaliku arengustrateegia koostamise toetus on abikõlblik olenemata, kas koostatav
arengustrateegia kuulub rahastamisele või mitte.
Koostatav arengustrateegia peab vastama järgmistele nõuetele:













võtab arvesse kohalikke vajadusi, potentsiaali ning sisaldab innovaatilisi elemente
kohalikus kontekstis, võrgustumist ning koostööd;
sisaldab piirkonna ja rahvastiku kirjeldust, sh trende;
sisaldab ülevaadet kogukonna kaasamise protsessist;
sisaldab piirkonna arenguvajaduste ja potentsiaali analüüsi, sh tugevuste, nõrkuste,
võimaluste ja ohtude ülevaade;
on sidus asjaomaste valdkondlike ja piirkondlike arengukavadega;
koostatav arengustrateegia ei tohi olla vastuolus territooriumi KOVi(de)
arengukava(de)s ning maakonna strateegias toodud valikutega;
sisaldab eelnevate strateegiate tulemuste ülevaadet;
kirjeldab strateegia eesmärke ja püstitatavaid tulemusi koos sihttasemetega;
sisaldab strateegia meetmeid;
kirjeldab strateegiat rakendava kohaliku tegevusgrupi suutlikkust strateegiat
rakendada;
sisaldab strateegia juhtimise, seire ja hindamise korralduse kirjeldust;
sisaldab strateegia rahastamiskava.

Arengustrateegiasse valitakse ÜPP strateegiakava indikaatoritest 2–5 tulemusindikaatorit
ning seatakse neile iga-aastased eesmärgid, andes seeläbi panuse ÜPP strateegiakava üldiste
tulemuste saavutamisse.

Toetusmäär:8
Toetuse määr on 100% abikõlblikest kuludest.
Tegevuste teostamiseks võetakse kasutusele lihtsustatud kulu meetodid vastavalt EL määruse
… art 77. Metoodika lihtsustatud kulu meetodi osas töötatakse välja rakendusmäärusega.

