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Hiidlaste Koostöökogu vastab strateegia 
nõuetele
• Peab olema MTÜ
• Vald elanike arvu põhjendatud erandiga (saar)
• Liikmed seisuga 07.02.2022 on Hiiumaa vald, 40 ettevõtjat, 36 MTÜd 

ning 2 SAd
• tegevuspiirkonna piirid ühtivad liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse

piiridega ega kattu teise OV piiridega
• MTÜ on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks



Nõuded tegevuskavale

• Koos taotlusega tuleb esitada üldkoosolekul vastu võetudtegevuskava 
• Tegevuskava peab sisaldama: 
1. Tegevus (koolitus, seminar vms) koos kirjeldusega, lisaks tegevuse 
eesmärk - soovitud tulemused - põhjendus, kuidas tegevus aitab kaasa 
strateegia koostamisele 
2) Eeldatav ajakava (nt kuu, kvartal) 
3) Eelarve
• Tegevuskava võib muuta kuni strateegia väljatöötamiseni nt juhatuse 

otsusega



Nõuded strateegiale

• strateegia rakendamiseks on aega strateegia heakskiitmisest kas kuni 
31. detsembrini 2027 või 31.12.2029.

• vastab LEADER sekkumise üldeesmärkidele
• kui strateegia panustab Euroopa Sotsiaalfondi+ (või muu fondi) 

eesmärkidesse, peab strateegia sisaldama nimetatud fondi eesmärke 
ning see osa tuleb strateegias eraldi kirjeldada

• võtab arvesse kohalikke vajadusi, potentsiaali ning sisaldab 
innovaatilisi elemente kohalikus kontekstis, võrgustumist ning 
koostööd



Nõuded strateegiale

• sisaldab tegevuspiirkonna geograafilist ja elanike kirjeldust, sealhulgas 
nende tulevikuprognoosi trende ülevaadet kogukonna kaasamise 
protsessist

• tegevuspiirkonna arenguvajaduste ja potentsiaali analüüsi, sealhulgas 
tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude ülevaadet (SWOT)

• on sidus asjaomaste valdkondlike ja piirkondlike arengukavadega
• kirjeldab strateegia eesmärke ja püstitatavaid tulemusi koos 

sihtväärtustega
• planeeritavate meetmete loetelu ja kirjeldust



Nõuded strateegiale

• sisaldab juhtimise, seire ja hindamise korra kirjeldust
• sisaldab rahastamiskava, vajadusel erinevate asjakohaste fondide 

lõikes



Toetatavad tegevused strateegia ette 
valmistamisel
• Strateegia ettevalmistamise toetust antakse kindlasummalise maksena

(inglise k lump sum).
1) tegevuspiirkonna sidusrühma võimestamine ja koolitamine 

2) tegevuspiirkonda käsitleva uuringu tellimine 

3) tegevuspiirkonna sidusrühmaga konsultatsiooni pidamine või eksperthinnangu tellimine 

4) kohaliku tegevusrühma toimimine. 

Enne taotluse esitamist PRIAle
• Tuleb elanikele avalikustada teave taotluse esitamise kavatsuse kohta 
• võtma üldkoosoleku otsusega vastu tegevuskava



Toetuse suurus
• toetuse esimene osa: 34 500 € tegevusrühma kohta
• toetuse teine osa oleneb tegevusrühma tegevuspiirkonna elanike arvust. 

alla 16 000 elanikuga tegevuspiirkonna puhul 11 000 €
• toetuse kolmas osa oleneb tegevusrühma tegevuspiirkonna pindalast. 

1000–1500 ruutkilomeetri suurusega kohalik tegevusrühm 10 000 €
• KOKKU 55 500 €
• toetus makstakse kahes osas (alguses 50%)
• Teine 50% pärast strateegia kavandi + tegevuskava täitmise ülevaadet 

(hiljemalt 31. okt 2022)
• strateegia kavandis tuuakse ülevaade tegevuspiirkonnast, esmane sisukord 

ning see osa strateegia tekstist, mis kavandi esitamise hetkeks valmis on



Toetuse saamisega seotud kohustused

• Avalikustada tegevuspiirkonna elanikele info strateegia algatamise 
kohta

• korraldada avalik üritus tegevuspiirkonnas strateegia koostamise
alustamise kohta

• teavitada avalikkust strateegia koostamisega seotud üritustest enne 
selle toimumist oma veebilehel

• teavitada, et tegevus viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil + kasutada EL ja Eesti 
LEADERi logo ning EL embleemi.



Toetuse saamisega seotud kohustused

• esitada strateegia kavand koos tegevuskava täitmise ülevaatega PRIA 
e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le hiljemalt 31. oktoobriks 2022

• esitada nõuetele vastav väljatöötatud strateegia PRIA-le e-teenuse 
keskkonna kaudu hiljemalt 31. märtsiks 2023 koos kohaliku 
tegevusrühma üldkoosoleku otsusega strateegia vastuvõtmise kohta

• avalikustada strateegia koostamisega seotud üldkoosoleku, juhatuse 
või muu organi koosoleku protokollid oma veebilehel



Strateegiate heakskiitmine

• Strateegiad kiidab heaks MEM koostöös Sotsiaalministeeriumiga
• Tegemist on ühisstrateegiaga! 
• Strateegiate heakskiitmiseks on vaja: - uue Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse jõustumine 
(eeldatavasti alates 01.01.2023) - rakendusmäärust. 

• Strateegiate heakskiitmine eeldatavasti mitte varem kui 2023. a II 
kvartal?

• Meetmeid saab avada 2023 lõpus?


