SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „ Põllumajandusministri 14. oktoobri 2014. a määruse nr 85
„LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse
taotlemise ja taotluse menetlemise kord” muutmine” eelnõu juurde

1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 122
lõike 2 alusel.
Määruse muudatusega pikendatakse kahe kuu võrra tähtaega, mis on „Eesti maaelu
arengukava 2014–2020” LEADERi ettevalmistava toetuse raames kohalikele
tegevusgruppidele ette nähtud kohaliku arengu strateegiate esitamiseks PRIAle.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna
kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo peaspetsialist Sille Rähn (tel 625 6162,
sille.rahn@agri.ee).
Juriidilise
ekspertiisi
määruse
eelnõule
on
teinud
Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Helen Palginõmm (tel 625 6260,
helen.palginomm@agri.ee). Eelnõu on keeleliselt toimetanud Põllumajandusministeeriumi
õigusosakonna peaspetsialist Laura Ojava (tel 625 6523, laura.ojava@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõuga muudetakse määruse § 20 lõikes 1 sätestatud tähtaega. Nimetatud lõike kohaselt
peab kohalik tegevusgrupp hiljemalt 30. aprilliks 2015 esitama PRIAle kohaliku tegevusgrupi
üldkoosoleku poolt kinnitatud kohaliku arengu strateegia perioodiks 2014–2020. Uute
strateegiate ettevalmistamine on kujunenud pingelisemaks ja aeganõudvamaks, kui algselt
eeldati, ning seetõttu annab strateegiate esitamise tähtaja pikendamine kahe kuu võrra, st 30.
juunini 2015. aastal, kohalikele tegevusgruppidele rohkem aega strateegia meetmete
väljatöötamiseks ning tegevuspiirkonnas kaasamiste ja konsulteerimiste läbiviimiseks.
Strateegia meetmete väljatöötamisel tuleb arvestada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu
arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) nõuetega.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr
1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347,
20.12.2013, lk 320−469), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste
kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347,
20.12.2013, lk 487–548) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013
ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse
kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr
814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549−607).
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4. Määruse mõjud
Eelnõul on soodustav mõju eelkõige kohalikele tegevusgruppidele, sest tähtaja pikendamine
võimaldab kohaliku arengu strateegiad programmiperioodiks 2014–2020 põhjalikumalt ette
valmistada.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Eelnõu määrusena kehtestamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Määruse eelnõu väljatöötamisel on arvestatud kohalike tegevusgruppide ettepanekuga
pikendada strateegiate esitamise tähtaega kahe kuu võrra. Eelnõu esitati eelnõude
infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile ja Siseministeeriumile.
Samuti saadeti eelnõu arvamuse avaldamiseks „Eesti maaelu arengukava 2014–2020”
seirekomisjoni liikmetele.
Siseministeerium kooskõlastas eelnõu märkusteta. Rahandusministeerium ei ole Vabariigi
Valitsuse 13. jaanuari 2011. a määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement” § 7 lõike 4
kohaselt ettenähtud tähtaja jooksul eelnõu kooskõlastanud ega jätnud seda põhjendatult
kooskõlastamata, mistõttu loetakse eelnõu kooskõlastatuks.

(allkirjastatud digitaalselt)
Ants Noot
Põllumajandusministeeriumi kantsler
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