Virumaa Koostöökogu strateegia 2015-2023 uuendamise seminar
Aeg: 07.03.2019 kl 10.00 – 14.00
Koht: Kiviõli Seikluskeskus
Osalejad: vastavalt registreerimislehele
MEMO
1. Sissejuhatus: mis on Sinu arvates VIKO strateegia uuendamise kõige olulisem
küsimus?
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Kas me oleme ikka õigel teel...
Kas me oleme õigel teel ja kas jätkame samamoodi või muudame olemasolevaid
eesmärke ja/või võtame uued eesmärgid?
Kellega ja kui suures piirkonnas VIKO tegutseb?
Kas jätkata samade meetmetega?
Kuidas arendada piirkonda kogukonna huvidest lähtuvalt?
Koostöö
Ristturundav edukas ettevõtluskeskkond, mis on atraktiivne ja jätkusuutlik pikemas
perspektiivis. Et kasu jõuaks meie laste ja lastelasteni.
Kuidas ja kellega edasi
Aja ja asjakohasus
Hea meeskonna jätkamine
Oluliseim on ehk ikkagi VIKO püsimajäämine. Kuidas suuta toimetada väikese
tegevusgrupina ja jääda ellu? Strateegia peaks olema realistlik.
Kas liikmete vaheline koostöö jääb püsima?
Kuidas edasi?
Viko tegevuste jätkumine ka edaspidi. Meeskonna hoidmine. Piirkonna
jätkusuutlikkuse tagamine.
Üksmeelsus, kuidas edasi. Konkreetsed tegevused. Nutikas meede tõhusamaks.
Mis on sinu arvates VIKO strateegia uuendamise kõige olulisem küsimus?
Jätkata ja tugevdada senist suunda. Ei ole eriti mõttekas hakata täielikult teises suunas
liikuma. Kuhu siis? Oluline on kuidas vähenenud ressursiga edasi minna
Ikka paremini edasi
Elukeskkonna parendamisele kaasa aitamine
Viia see programmperiood lõpuni koos tehtavate muudatustega
Kas suudame VIKO piirkonna elanike arvu säilitada-suurendada?
Kuidas püsida koos, kellega liituda.
Laiema pildi nägemine

2. Strateegia uuendamise küsimused
I GRUPP: VIKO PIIRKOND
Millised on VIKO piirkonna peamised rõõmud (sulgudes prioriteetsuse
hinnang)?
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Loodus, keskkond. TLN-NARVA MNT. Vanade kaevandus-, tööstusobjektide
taaskasutamine (1)
Atraktsioone tuleb juurde (2)
Tekib uusi ettevõtteid (3)
Keskendumine turismile (4)
Piirkonnas traditsioonilised üritused, etendused, sündmused (5)
Piirkonnas hea koostöö (6)
Rong, jahtsadam, mnt, siseveed, meri (7)
Kvaliteet
*Palju toredaid inimesi * Asjaajamine aus ja läbipaistev (puudutab organisatsiooni)
VIKO tuumik on äge! (org)

Millised on VIKO piirkonna peamised mured?
• Karjäär, kaevandus- suur osa piirkonnast jääb põhitrassist kõrvale (1)
• Elanike vähenemine (2)
• Turiste pole piisavalt (3)
• Vähe uusi taotlejaid (4)
• Veits veel negatiivne maine uuele tulijale ?
• VIKO territooriumi vähenemine
• Elanike ongi vähe ja need kes on passiivsed
• Vähe reklaami
II GRUPP: VIKO STRATEEGIA
Mis peab VIKO strateegias kindlasti säilima?
• Meetmete mitmekesisus
• Turismifookus
• Nutikas meede
• Noored
• Prioriteet väike/mikroettevõtluse arendamine
Mida võiks VIKO strateegias kohendada?
• M3-arusaadavamad nõuded (1)
• Projektitingimuste lihtsustamine (1)
• Ära kaotada 2-aasta nõue ja ühisprojekti nõue (1)
• Üle vaadata rahajaotuse protsendid (2)
• MTÜ omaosaluse % langetamine (2)
• Olemasoleva infra väärtustamine (3)
• Pehmed sanktsioonid mõõdikute mittetäitmise eest (4)
• Projektijuhtimiskulud (nt. Viru Toit koostööprojektil) abikõlbulikustamine (5)
• Mõelda, kas liita M4+M5 (6)
III GRUPP: VIKO KUI ORGANISATSIOON
Millised tegevusi peaks VIKO kui organisatsioon kindlasti jätkama?
• Võrgustikuga jätkamine (1)
• VIKO projektidega jätkamine (2)
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Sise- ja välisõppereisid (2)
Ühisüritused ja koolitused (2)
Rahvusvaheliste projektide jätkamine (2)
Koostöö teiste IDA/VIRU organisatsioonidega (turismiklaster jne..), Virumaa
rannakalurid (3)
VIKO turundamine (4)
Org. vahelise info jagamine (4)
Ettepanek lisada kodulehele liikmete tegevused, tooted, teenused (4)
Seire jätkamine, nõustamise jätkamine (5)

Mille tegemise võiks VIKO ära lõpetada?
• Mõttetud aruanded, millega Ott tegeleb :)
• Kadri tahab teada, mis see on :-)
• Meie ei tea, millest jutt ☺
IV GRUPP: ETTEVÕTLUS, TURISM JA TARISTU
Mida tuleks teha, et VIKOs oleks rohkem uuenduslikke ja kestlikke ettevõtlus- ja
turismiprojekte?
• Suurendada toetussummat
• Ehk on tingimused toetuse taotlemiseks liiga karmid? (Sobib nii 1 kui ka 2
küsimusele) - Ei usu
• Kiviõli linn abikõlbulikuks! ?
• Venekeelse elanikkonnani jõudmine
• Suurendada toetussummat
• VIKO enda nõue- ehitusluba elluviimise alguseks registris
• Soodustada innovatsiooni
Kuidas parandada M3 rakendamist (nutikate energialahenduste kasutusele
võtmine)?
• Tingimused lihtsamaks?
• VIKO enda seatud tingimused lihtsamaks
• Nimetus ära muuta
• Suurendada toetussummat
• Inimeste oskused ja teadmised ei küündi selle meetmeni
• Tõsta M3 teemal inimeste teadlikkust
• Suurendada teadlikkust
V GRUPP: PIIRKONNA AKTIVISEERIMINE JA NOORED
Mida saab VIKO teha, et kaasata rohkem inimesi/taotlejaid oma tegevustesse?
Mida saab VIKO teha, et noored ise tuleks taotlema?
• Teadlikkuse tõstmine
• Info levitamine
• Noorte nn umbrella projekt
• Noorte kaasamine tegevustesse
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3. Pange kirja oma laudkonna 5 ettepanekut strateegia uuendamiseks/
paremaks rakendamiseks
GRUPP 1:
1) Virumaa Koostöökogu tegevuste järjepidev tutvustamine.
2) Jätkata 5 meetmega
3) Kodulehele info liikmete kohta, info jagamine liikmete ja piirkonna ettevõtjate vahel.
4) Keskkonnateadlikkuse tõstmine
5) Vihmavarjuprojektide rakendamise edasi arendamine
GRUPP 2:
1) Meetme tingimuste üle vaatamine (lihtsama suunas taotleja suhtes)
2) VIKO turundamine, piirkonna elanike teadlikkuse tõstmine
3) Meetmete siseste tegevuste üle vaatamine (vähem betooni jne.)
4) Omaosaluse % vähendamine
5) Noortele fookus - projektijuht abikõlbulikuks jne.
GRUPP 3:
1) Meetme tingimuste täpsustamine
2) Kiviõli linna kaasamine
3) Indikaatorite ja sihttasemete üle vaatamine
4) Noorte nn"vihmavarju" projekti rakendamine
5) Väliskoostöö eesmärkide määratlemine (millised organisatsioonid, mis eesmärgid jne)
GRUPP 4:
1) Meetmete tingimused üle vaadata ja vajadusel ajakohastada (N: Kohalik Toit ja
põllumajandus).
2) Teatud juhtudel võiks projektijuhtimise kulu olla abikõlbulik (N: Viru Toit, äriplaanija finantsprognoosi koostamine).
3) Kiviõli linna ja venekeelse elanikkonna kaasamine
4) Noorsootöötajate ja huvijuhtide kaasamine eesmärgiga rohkem kaasata noori.
5) Suurendada toetuse summasid.
GRUPP 5:
1) Aktiivne ja laiapõhjaline teavitustegevus piirkonnas ka. noorte hulgas
2) Jätkata turismifookusega
3) Jätkata ettevõtluse mitmekesistamisega ja väärindamisega
4) Vihmavarjuprojektide kasutuselevõtt
5) Energiasäästu ja taastuvenergia osas teadlikkuse tõstmine
4. Aastal 2025 on VIKO särav ja edukas Leader-tegevusgrupp – kestlik, toimekas
ja mõjus
I GRUPP:
1) Millised (eel)tingimused peavad olema selleks täidetud?
Elanike arv, kaasata kindlasti Kiviõli. Motiveeritud juhtkond (juhatuse liikmed
tegevmeeskond.
2) Millist ala VIKO hõlmab? Miks just sellist?
Virumaad :-) 2x suurem lääne poole. Kuna oleme aktiivsed piirkonna arendajad
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3) Milliseid samme tuleb selleks astuda 2019 aastal?
Teha „Tuleviko Töögrupp” kogub ideed, ettepanekud, käib koos, kohtub, ajurünnak.
Luure omavalitsustes 2019.
II GRUPP:
1) Millised (eel)tingimused peavad olema selleks täidetud?
Piirkonna säilitamine ja/või kasvatamine. Rahastuse jätkumine. Entusiasm.
Eesmärgipärase tegevuse jätkamine. Võrgustikutöö lahendamine ja arendamine.
2) Millist ala VIKO hõlmab? Miks just sellist?
Liidame max kuni 2 tegevusgruppi. Kiviõli kampa!
3) Milliseid samme tuleb selleks astuda 2019 aastal?
Vaata strateegia seminari grupitööde töölehti
III GRUPP:
1) Millised (eel)tingimused peavad olema selleks täidetud?
Soovime, et võimalikud haldusreformid ei lõhuks senist piirkonda. VIKOs aktiivselt
kaasalööjaid (noored+vanad) oleks 2x rohkem. Kiviõli kampa! Vallasiseseks linnaks.
2) Millist ala VIKO hõlmab? Miks just sellist?
Senine + Kiviõli (+ Kohtla & K-Nõmme) Miks? Sest see on ühine tegutsemispiirkond.
3) Milliseid samme tuleb selleks astuda 2019 aastal?
Haldusreformi ohtude vältimiseks pakkuda välja lahendused, mis toetuvad liikmete
soovidele (Lobitöö struktuurides). Teavitustöö, läbirääkimised liikmete saamiseks. VIKO
juhatuse liige (esimees) peab Kiviõli osas läbirääkimistesse asuma Lüganuse
vallavanemaga.
IV GRUPP:
1) Millised (eel)tingimused peavad olema selleks täidetud?
Inimesed! Vajalikeim resurss. Kellega teha, mõelda, olla, toimetada jne. Kui neid on
vähe? ( nii liikmed kui ka kogukond). Tegevusgrupi juht ja juhtimine. Kala mädaneb
peast. Kui on tugev juht toimub ka juhtimine. Seega INIMESED. EU toetuse olemasolu
ja piisavas mahus. Koostöö naabertegevusgruppidega.
2) Millist ala VIKO hõlmab? Miks just sellist?
Pikas perspektiivis tuleks ehk mõne naabertegevusgrupiga liituda. Hõlmaks ikkagi suurt
osa Virumaast. Nimigi ju VIKO. Miks just sellist? Piirkond Virumaa! Vajalik on
inimressursi olemasolu.
3) Milliseid samme tuleb selleks astuda 2019 aastal?
Konkreetsed sammmud oleks vajalik välja töötada, et lihtsustada taotlusvoorudes
osalemist, meetmelehtede tingimusi, nõudeid ja reegleid.
V GRUPP:
1) Millised (eel)tingimused peavad olema selleks täidetud?
Jätkame samades piirides---> kaasatud Kiviõli. Noorte kaasatus. Teiste EL fondide
(multifond) kasutamine Leader meetodil. Kõik teised tegijad jälgivad Leader strateegiat.
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2) Millist ala VIKO hõlmab? Miks just sellist?
Vt. P1---> efektiivne lähenemine, siis me teame kõigest kõike--> säilib Leaderi esialgne
mõte.
3) Milliseid samme tuleb selleks astuda 2019 aastal?
Maaelu ministri kintsu kraapimine, ettepanekute esitamine ja põhjendamine.
5. Kokkuvõtvad mõtted
Mis on kõige olulisem asi, millega VIKO kindlasti tegelema peab?
• Koostöö liikmete vahel. Info jagamine. Avatus. Tuleviku töögrupp
• Tänase päeva valguses siiski tundub, et VIKO peaks ette võtma laienemise plaanid
mõne naabertegevusgrupiga. Kui päeval algul nii ei mõeldudki aga nüüd küll!
• Inimestega
• VIKO peab tegelema uue strateegia väljatöötamisega, kindlustama uuel perioodil
enda ellujäämise
• Strateegia meetmed üle vaadata, indikaatorid ja sihttasemed muuta
• TULEVIKO töögrupi moodustamine ja arenguideede kaardistamine
• Jätkama samal kursil ilma suuremate kursimuutusteta, olles samal ajal innovaatiline ja
paindlik
• Seniste suundade jätkamine samal tasemel
• Koostööd
• Ettepanekud uude määrusesse, et Kiviõli oleks abikõlbulik piirkond
• Laienemine
• Inimesed
• VIKO TEGEVUSTE (tehtud, teoksil ja tulevased võimalused) TEAVITUS! Et
VIKO --> massidesse
• Põhiline on mõelda oma peaga! Osaleda protsessis!
• Taotluse tingimuste laiendamine ehk siis piirangute vähendamine.
• Kaasama Kiviõli
• Strateegia ja töögrupp
• Millise piirkonnaga edasi minna?
• Jätkata oma senist tegevust ja arendama võrgustiku
Milline peaks olema VIKO plaan B – kuhu suunas liikuda, kui ei õnnestu
keskseks tegevusgrupiks jääda?
• Rägavere ei taha ära minna :) Sel juhul Ida-Viru poole laieneda
• VIKO suund võiks olla siiski läänepoole. Partnerid tegevusgrupp?????
• Ideaalis, säilitada olemasolev piirkond. KELLEGA kaaluma mõlemat võimalust
• VIKO peaks minema läände, liituma PARTNERITEGA kui ei ole võimalik üksi
jääda
• Ühineme partneritega või veel ühineda Lääne-Virumaa tegevusgruppidega
• Vajadusel püüda Viru-Nigula vald kutsuda VIKO liikmeks
• Ei toeta plaan B olemasolu. Katsume A ellu viia.
• Kohtla- Toila
• Ida-Virumaa
• Partneritega
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Kui lääne poole ei õnnestu, peame vaatama ida poole
VIKO peab siis seesmiselt kasvama ja tugevamaks muutuma
Plaan B- Kiviõli
Virumaa Rannakaluritega ühineda
Plaan B- ühineda KIKOga
Ühineda lääne poole
Ida-Lääne
Kogu Virumaa ühiseks tegevusgrupiks

Memo koostas:
Mihkel Laan
OÜ Cumulus Consulting
mihkel.laan@cumulus.ee
5297984
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