
Rahvusvaheline Leader konverents

toimus Lõuna-Eestis
http://info-linc.eu/est/Estonia_2012/Gallery

Juuni keskpaigas kogunesid Euroopa maaelu arengu eestvedajad LINC 2012 konverentsile

Lõuna-Eestis. Üritusel osales üle 200 aktiivse maaelu arendaja 15 Euroopa riigist ja delegaadid

Brüsselist Euroopa Komisjonist. Suurimate esindustega oldi väljas Soomest ja Austriast,

järgnesid Poola, Läti, Leedu, Ungari, Rootsi, Saksamaa, Itaalia, Rumeenia, Holland, Bulgaaria ja

Slovakkia. Konverentsi korraldasid ühiselt

ning

LINC on rahvusvaheline koostöökonverents Austria,

Saksamaa, Eesti ja Soome Leader-tegevusgruppide ja maaeluvõrgustike eestvedamisel. Uuel

programmperioodil 2014-2020 oodatakse LINCiga ühinema uusi tegevusgruppe.

Konverentsi põhieesmärgiks oli edendada võrgustumist ja kogemuste vahetamist Euroopa

Leader-piirkondade vahel. LINC toimus juba kolmandat korda ning sedapuhku oli konverentsi

läbivaks teemaks . Kaasamise võtmes käsitleti konverentsi

seminaridel maaelu arengu seisukohast olulisi teemasid:

. Külalistele

tutvustati Eesti eesrindlikke Leader-projekte.

Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid Tartumaa

Arendusselts, Võrumaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu, Põlvamaa Partnerlus-

kogu ja Piiriveere Liider Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo.

kaasamine ja vabatahtlik töö

kohalik toit maaturism

kogukonnateenused noored ja seeniorid kohalikud ressursid ja energeetika

–

–

(Leader Inspired Network Community)
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LINC konverentsi avamine

LINC seminarid

http://www.maainfo.ee/index.php?id=1293&

page=3394&.

http://www.youtube.com/user/maainfo?feature=watch

http://www.maainfo.ee/index.php?id=1293&page=3333

LINC konverentsi avas Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik

Ilves maaelu toetava ja innustava tervitusega. Avamisel said sõna

Eesti Vabariigi põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder,

Tartumaa maavanem Reno Laidre ja Tartu linnapea Urmas Kruuse

ning korraldajate poolt TASi juhatuse liige Kairi Kell. Konverentsist

osavõtjaid tervitasid koor ja puhkpilliorkester, kelle juhtimisel

marsiti rongkäiguna Emajõe kallast mööda esimese õhtu

sihtpunkti.

Avaüritus jätkus AHHAA teaduskeskuses, kus esines tervitustega

Euroopa Komisjoni esindaja György Mudri ja videotervitusega

ELARDi (Euroopa Leader ühendus) president Petri Rinne. Lõuna-

Eesti tegevusgruppide parimad soovid järgnevateks päevadeks

andis edasi TASi tegevjuht Kristiina Liimand. Tervitustele lisaks

räägiti Leader tulevikust ja arutati Leader koostööprojektide üle.

Õhtu muusikaline programm oli igati meeliköitev. Eesti rahvaviise

mängis lõõtsal Kristi Kool. Konverentsi osalejaid vaimustas

tõeliselt MTÜ Õnnemaa üllatusesinemine, mis tõi lavale

Ülenurme valla erinevad põlvkonnad alates nelja-viieaastastest ja

lõpetades nende vanavanematega.

LINC konverentsi teise päeva ennelõuna oli
seminaride päralt - valida sai viie teema vahel:

kohalik toit

noored ja seeniorid

maaturism

kogukonnateenused

taastuv energia ja kohalikud ressursid

Seminari töögruppide esitluste ja kokkuvõtetega on võimalik

üksikasjalikumalt tutvuda Maamajanduse Infokeskuse

kodulehel
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LINC spordiprogramm
http://www.info-linc.eu/est/Estonia_2012/Sportresults-2012

Peale seminaride oli konverentsi kavas kaasahaarav spordi-

programm.

. Kuna kõik toimus meile, eestlastele,

tähendusrikkal ajal jaanipäeva eel, siis oli spordialadesse põimitud

rohkelt rahvuslikke traditsioone ja legende. Külalised said ennast

proovile panna ja ,

rahvariide vööd punudes ja murul suusatades, ei puudunud ka

proovimise võimalus.

Viimase alana

kavas olnud paadiralli Põlva järvel liitis kõiki osalejaid veelgi – sõuda

tuli ühtse meeskonnana just selles paadis, kuhu loosiõnn sind

saatis.

Spordivõistluste ajal toimus Mammastes kohalike toodete minilaat –

nii said konverentsil osalejad tutvuda Lõuna-Eestis käsitööga ja

endale suveniire osta.

Spordivõistlused toimusid Põlvamaal Mammaste

tervisespordikeskuses

sõnajalaõit otsides kurja silma peletades

Eestis leiutatud kiikingu Euroopa parima

tegevus-grupi tiitli võitis Põlvamaa Parterluskogu.

ESTONIA
2012

FINLAND
2013

GERMANY
2011

AUSTRIA
2010

AUSTRIA
2014

Korraldajad:

Võrumaa



Euroopa buffet
LINCi jaoks traditsiooniline Euroopa buffet

toimus Püssirohukeldris. Iga osalev riik

võttis Lõuna-Eestisse kaasa just need

toidud, mis tema piirkonnale kõige oma-

semad on ning neid maitsvaid hõrgutisi

tutvustati üksteisele suure uhkusega.

Õppereisid ja talgud
Kui eelmise päeva hommikul vaagiti maapiirkondade

kitsaskohti seminaril teoreetiliselt, siis konverentsi

kolmandal päeval saabus aeg ka ise käised üles

keerata. Väljasõitudel Lõuna-Eesti nelja erinevasse

piirkonda (Sibulatee, Valgamaa, Võrumaa, Setomaa)

tutvuti kohalike inimeste, piirkonna toidu, laulu,

tantsu, kultuuri- ja vaatamisväärsustega ning tehti

. said Liivi muuseumis

valmis , Taagepera külaseltsi eest-

vedamisel valmistati

, Võrumaal Tsolgo

külas pandi käed külge

ja , Seto Tsäimaja juures ehitati

.

usinalt talgutööd Talgute korras

saunavihad

vildist ja savist esemeid Taheva

asenduskodu laste toetamiseks

laste mänguväljaku ehitusele

õpiti laduma puuriita

traditsioonilist roigasaeda
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LINC konverentsi lõpetamine
Konverentsi kokkuvõtete tegemiseks koguneti taas AHHAA
teaduskeskusesse. Esmalt andis moderaator Anti Einpaul
ülevaate seminaride töögruppide juhtide koostatud
kokkuvõtetest ning peale seda tegi Kristiina Liimand
kokkuvõtte konverentsil osalejatelt küsitud arvamustest
Leader'i ja uue programmperioodi kohta. LINC konverentsil
osalejad jagasid oma seisukohti ja arvamusi ning need saab
kokku võtta järgnevalt:

LEADER on parandanud maapiirkondade elukvaliteeti,
tugevdanud piirkondlikku identiteeti, soodustanud
koostööd ja võrgustike teket.

Järgmisel programmperioodil on tegevusgruppide
suurimaks väljakutseks luua eeldusi uute ettevõtete ning
töökohtade tekkeks.

Tegevusgrupid ei ole pelgalt toetusi jagavad asutused.
Nad on regionaalsed arendusorganisatsioonid, kelle
poolt ellu kutsutud uuenduslikud ettevõtmised on
efektiivselt toetanud maapiirkondade arengut ja aidanud
edukalt luua partnerlust erinevate huvigruppide vahel.

Tegevusgrupid on valmis rakendama erinevaid Euroopa
Liidu tõukefonde (Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Euroopa Sotsiaalfondi, Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi kui ka siseriiklikke vahendeid), et viia ellu
kohaliku arengu strateegiaid. Et teiste fondide
kasutamine LEADER lähenemise kaudu oleks tulemuslik,
vajavad tegevusgrupid rohkem informatsiooni, koolitust
ning juhiseid.

Tegevusgrupid tunnevad kõige paremini oma piirkonna
vajadusi, tugevusi ja potentsiaali ning suudavad
saavutada püstitatud strateegilisi eesmärke.

LEADER programmi veelgi tulemuslikumaks rakenda-
miseks tuleb vähendada bürokraatiat, leida lahendusi
kaas- ja sildfinantseerimisele ning tõhustada koostööd
erinevate institutsioonide vahel.

Konverentsi lõpetas pidulik LINC lipu üleandmine järgmisele
korraldajamaale Soomele. Seejärel oli lava soomlaste
päralt, kes suure entusiasmiga esitlesid 2013.a LINC
konverentsi ideed ja kutsusid kõiki osalema. Konverentsi
teema on Soomele ootuspäraselt “Saun, tervis ja heaolu”

Pea aasta väldanud LINC konverentsi ettevalmistamine liitis Lõuna-
Eesti Leader tegevusgruppe ning koostöös suure ürituse läbiviimine
andis meile kõigile väärtsulikke kogemusi ja suurendas valmisolekut
uuteks ühisteks väljakutseteks.

Tartumaa Arendusselts
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Kaun is t suve soo vides


