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MAAELU ARENGUKAVA  
TUTVUSTAV PORTAAL  

Käesolevas juhendis on esitatud lühiülevaade  
portaali funktsioonidest ja sisust, mida 
 korrapäraselt ajakohastatakse, et leiaksite  
otsitava teabe võimalikult kiiresti.

Portaalis kajastatakse maaelu arengut aastatel 2014–2020 

Praegu viibite portaali  
avalehel, siit leiate juurdepääsu 

kõikidele rubriikidele ja funktsioonidele.



Rahastab:

Otsing 
Otsite teavet, kuid ei tea, kust 
seda leida? Otsinguväli aitab lei-
da kiiresti asjakohase teabe nii 
portaalist kui ka Euroopa maaelu 
arengu võrgustiku veebisaidilt.

Euroopa maaelu arengu  
võrgustiku logo 
Logol klõpsates jõuate tagasi võrgustiku kodulehele.

Maaelu arengukavade  
prioriteedid 

Lingid tagavad otsese juurdepääsu teabele maa-
elu arendamiseprioriteetide kohta ajavahemikul 
2014–2020. Tutvustatakse iga valdkonna prio-
riteete ning osutatakse asjakohastele maaelu 
arengu võrgustikuga seotud ja muule teabele, et 
innustada maaelu arengukavade edukat raken-
damist (nt maaelu arengu võrgustiku valdkond-
likud kogemused, ELi ja liikmesriikide vahendid, 
näited maaelu arengukavade rakendamise koh-
ta).

Liituge aruteluga! 
Foorum opENRD annab suurepärase võimaluse 
liituda aruteludega, mis on seotud maaelu tu-
levaste arengukavade ja nende rakendamisega. 
Jagage teavet ja kogemusi, tõstatage küsimusi, 
aidake leida (ühiseid) lahendusi ja osalege aru-
telus!

Uus teave 

Käepärane funktsioon, mis on 
eriti kasulik portaali igapäeva-
kasutajatele, sest pakub juurde-
pääsu portaali uusimatele täien-
dustele ja dokumentidele.

Eelolevad üritused 
Olge kursis nii Euroopa Liidu kui 
ka kohalikul tasandil korraldata-
vate üritustega, kus käsitletakse 
mitmesuguseid maaelu arengu-
kavade (2014–2020) väljatöö-
tamise ja rakendamisega seotud 
küsimusi.

Jätkub järgmisel lehel.
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Portaali koduleht tagab juurdepääsu nii maaelu arengu võrgustikuga seotud kui ka muudest allikates pärit dokumentidele, mis hõlmavad poliitika üldiseid aspekte 
ja maaelu arengukavade rakendamise olulisi teemasid aastatel 2014–2020. Iga valdkonna kohta antakse teavet, mis hõlmab saadud kogemusi ja võimaldab 
tulevasi maaelu arengukavasid paremini ette valmistada. 

Rahastab:

Rubriigis „Võrkude loomine” keskendutakse võrkude kui maaelu arengu polii-
tika vahendi rollile ja nende tähtsusele tulevaste maaelu arengukavade jaoks. 
Rubriik hõlmab saadud kogemusi, edulugusid ja suuniseid.

Rubriigi „Kogukondlikult juhitav kohalik areng” eesmärk on tutvustada 
üksikasjalikult kohaliku arenguga seotud tulevast lähenemisviisi, mis tagab 
LEADER-programmi kaudu kohaliku arengu jaoks antava abi järjepidevuse ja 
kooskõlastatuse muudest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahas-
tatava abiga. Rubriik hõlmab ka saadud kogemusi, näited LEADER-programmi 
rakendamise kohta ja suuniseid.

Järelevalve ja hindamine on pühendatud maaelu arengu programmide 
seirele ja hindamisele. Jaotised hõlmavad LEADER-programmi, riikidevahelise 
koostöö ja riiklike maaeluvõrgustike hindamist ja teavet peamiste muudatuste 
kohta järelevalves ja hindamises programmitöö perioodil 2014–2020.

Rubriigis „Kandidaatriigid ja võimalikud kandidaatriigid”on esitatud 
teave (üritused, temaatilised ja võrgustike algatused) kandidaatriikide ja või-
malike kandidaatriikide kohta. Erilist tähelepanu pööratakse tulevase maaelu 
arengu poliitika väljatöötamisele.

Rubriigis „Poliitikaalane ülevaade 2014–2020” tutvustatakse maaelu arendamise poliitikat, võttes arvesse strateegilist 
raamistikku 2014–2020, ning osutatakse strateegiliste dokumentide vahelistele seostele ja poliitika elluviimise etappidele.

Rubriigi „Õigusaktid ja suunised” eesmärk on pakkuda ajakohas-
tatud teavet ELi õigusaktide kohta, mis on seotud tulevaste maaelu 
arengukavade koostamise ja rakendamisega. Rubriigis selgitatakse 
ka ELi ja riiklike õigusaktide vahelisi seoseid.

Rubriigis „Maaelu arengukavade koostamine” selgitatak-
se üksikasjalikult tulevaste maaelu arengukavade koostamise ja 
ettevalmistamise etappe ning esitatakse maaelu arengukavade 
2014–2020 vastuvõtmise orienteeruv ajakava. Rubriik sisaldab ka 
kasulikke allikaviiteid ja juhendmaterjale.

Rubriik „Maaelu arengukavade rakendamine” hõlmab teavet, 
mis aitab kaasa maaelu arengukavade 2014–2020 rakendamisele 
– Euroopa maaelu arengu võrgustiku tegevus ja käesoleva prog-
rammiperioodi jooksul saadud kogemused, asjakohased näited 
maaelu arengukavade 2007–2013 rakendamise kohta, uuendused 
praeguses teemapõhises tegevuses, mis toetavad tulevaste maaelu 
arengukavade edukat rakendamist. 

Rubriik „Tulemused 2007–2013” hõlmab väärtuslikku teavet pea-
miste poliitikavaldkondade kohta, millega Euroopa maaelu arengu 
võrgustik programmitöö perioodil 2007–2013 tegeles. Rubriigis ka-
jastatakse olulisi kogemusi, mis on asjakohased 2014.–2020. aas-
tateks.


