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Euroopa suurima maaeluvõrgustiku juubelikonverents peetakse 2019.
aastal Pärnumaal
Sellel aastal Soomes toimunud LINC (Leader Inspired Network
Community) konverentsil anti järgmise konverentsi korraldusõigus
ametlikult üle Pärnumaale. 10.-13. Septembril 2019 toimuvale
juubelikonverentsile oodatakse osalema ligi 350 maaelu arendajat pea 20
riigist.
LINC on Euroopa Liidu poolt loodud LEADER programmi rakendavate
tegevusgruppide iga – aastane kokkusaamine, mille ellu kutsujaks 2010.
aastal oli Austria koostöös Eesti, Soome ja Saksamaaga. 2012. aastal
toimus LINC konverents Tartus. 2018. aastal Raumas osales üritusel üle
300 delegaadi 17 Euroopa riigist.
LINC konverentside eesmärgiks on alati olnud jagada kogemusi maaelu
edendamiseks ettevõetud sammude osas, mille osaks on tutvumine
LEADER edulugudega, kontaktide loomine ühiste projektide
elluviimiseks, uute koostöölepingute sõlmimine ning läbi Euroopa
kulinaarsete saavutuste ja aktiivsete tegevuste ühtsustunde loomine.
Pärnu Lahe Partnerluskogu koostööpartneriteks LINC2019 korraldamisel
on Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Mulgimaa Arenduskoda, Kodukant
Läänemaa, Eesti Leader Liit ja Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu
võrgustikutöö osakond . Konverentsi toetab Pärnu linn.
Kolme päeva jooksul viiakse läbi üheksa õppereisi maaettevõtjate juurde
kolmes maakonnas. Nende õppereiside raames tutvustatakse osalejatele
meie rabasid ja teisi looduslikke vaatamisväärsusi ning LEADER toetuse
abil algatatud edulugusid. Kõikidelt delegaatidelt oodatakse ka tagasisidet
nähtu ja kuuldu kohta, millest võiks ettevõtjatel kasu olla oma toodete ja
teenuste arendamisel.

Rohelise Jõemaa Koostöökogu korraldada on ühine spordipäev, mille
üheks eesmärgiks on uute kontaktide loomine ning meeskonnatööoskuste
proovilepanek.
Kõikidel osalevatel maadel on võimalus tutvustada oma piirkondade
kulinaarseid saavutusi nn Euroopa Buffet raames.
LEADER kohalikud tegevusgrupid töötavad alt-üles põhimõttel ehk et
kohalikud inimesed ise otsustavad, milliseid projekte ja ettevõtmisi oma
piirkonnas toetada. Eestis on kokku 26 tegevusgruppi. Üldse hõlmab
Euroopas tegutsev LEADER kogukonnameetodi alusel koos kalanduse
algatusgruppidega kokku rohkem kui 3000 liiget. Läbi selle laiaulatusliku
võrgustiku on Pärnul ja Pärnumaal aga ka kogu Eestil 10. LINC
konverentsil erakordne võimalus end tutvustada Euroopast kohale sõitnud
kolleegidele ning näidata oma riiki ja kutsuda edaspidi Eestit avastama.
Info: Mercedes Merimaa, Pärnu Lahe Partnerluskogu
tel. 5092261
Tehnilised küsimused: Viivika Orula, Reiser Konverentsid, 5214210
06.11.2018

