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Infoleht – JAANUAR nr 1/2017 
 

MTÜ Virumaa Koostöökogu 
Kõrtsialuse küla, Aseri vald, Ida-Virumaa 

www.viko.ee 

www.virumaasuda.ee 

https://www.facebook.com/MTÜ-Virumaa-Koostöökogu 

 

Üldkoosolek 13.01.2017 algusega kell 17.00 

Kõik liikmed on oodatud MTÜ Virumaa Koostöökogu 

üldkoosolekule, mis toimub Kohtla-Nõmmel Eesti 

Kaevandusmuuseumis. 

 

Päevakava: 

1) Strateegia muutmine ja kinnitamine 

2) Rahvusvahelise koostööprojekti tutvustamine ja kinnitamine  

3) Muud küsimused 

Loodame rohket osavõttu, palume registreeruda hiljemalt 

05.01.2017 aadressil kadri.kuusmik@viko.ee  

 

Kell 18.00 jätkame iga-aastase traditsioonilise 

aastalõpuseminariga  
 

MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 

ühine aastalõpuseminar toimub 

13. jaanuaril 2017  Eesti Kaevandusmuuseumis (Kohtla-Nõmmel) 

 18.00 tervitused ja ülevaade tegevusgruppide tööst 2016. 

aastal 

 19.00 õhtusöök ja meelelahutus 

 

Traditsiooniks saanud oksjon toimub ka seekord. Taas kogutakse 

tulu IVKH lasteosakonna heaks. Palume kaasa võtta esemeid, 

mida on sobib oksjonil müüa! Nt kohalikud toidud, joogid jm eluks 

vajalik. 

Oksjonikauba eest tasumine toimub sularahas. 

Osavõtupilet maksab 15 eurot, võimalus osta lisapileteid, sest kõigi 

piletite vahel läheb loosi ÜLLATUS! 

Piletite müügitulu läheb samuti IVKH lasteosakonna heaks! 

Registreerimine aastalõpuseminarile e-postile 

kadri.kuusmik@viko.ee hiljemalt 05.01.2017. 

Kohaletulekust palume kindlasti teada anda! 

 

OLETE KÕIK VÄGA OODATUD! 

 

TULEMAS 

10.01.2017 turismiasjaliste 

kohtumine TourEsti teemal. 

Kohtumine toimub Tuhamäe 

hostelis algusega kell 11.00. 

Päevakorras: 

1. TourEst 2017;  (10.-12.02.2016) 

 kontseptsioon  

 töögraafikud  

 turismiinfo  

 pakkumised messile 

2. Turismiinfo, ühtne kujundus  - 

piirkonnaülese projekti plaan koos 

viidamajandusega! 

 töötada välja ühtne 

turismiinfo materjal 

3. Projekti "Piirkond nähtavaks" 

tegevuste tutvustamine 

13.01.2017 Üldkoosolek ja 

aastalõpuseminar Eesti 

Kaevandusmuuseumis Kohtla-

Nõmmel.  

19.01.2017 Esimene sotsiaal-

meediakoolitus turismiteenuse 

pakkujatele projekti „Piirkond 

nähtavaks“ raames. Koolitus 

toimub Kõrtsialuse seltsimajas kell 

10.00-16.00. Koolitusele saab ainult 

eelnevalt registreerudes ning 

tingimusel, et läbitakse mõlemad 

koolituspäevad. Teise koolitus-

päeva toimumisaeg selgub 

loodetavasti esimese koolitus-

kutseks edastamisel huvilistele. 

25.01.2017 tegevusgruppide 

kohtumine PRIA ametnikega 

Virumaa Südames. 
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Taastuvenergia õppereis Austriasse Landecki piirkonda 

 

Käesoleva aasta aprillis (17.-20.04.2017) planeeritakse õpperesi 

Austriasse. Üheks eesmärgiks on tutvuda Landecki piirkonna 

erinevate taastuvenergia võimalustega. Tutvuda Austria 

tegevusgrupi taastuvenergia meetmega ning kõige tähtsam 

ülesanne on peale õppereisi teha muudatusettepanekud MTÜ 

Virumaa Koostöökogu meetme 3 „Nutikate energialahenduste 

kasutusele võtmine” täiustamiseks/täiendamiseks.   

 

Grupp suurusega 9 inimest 

Osalejad: Taastuvenergia huvilised. 

Kulu: Lennuk, rendibuss, majutus, toitlustus. Osalejad tasuvad 50% 

reisikuludest ise, ülejäänud Virumaa Koostöökogu. Täpne hind 

selgub, kui saame osalejad paika, arvestama peab 300-500 € 

suuruse kuluga. Üritame võimalikult soodsalt, kuid see tähendab 

huviliste kiiret reageerimist. 

 

Kui tunned, et oled huvilline õppereisil osalemiseks siis palun 

saada oma motiveeritud osalemise soov aadressile info@viko.ee 

hiljemalt 17.01.2017 

Kuna kohtade arv on piiratud siis tasub reageerida välgukiirusel.  

 

PROJEKTI TAOTLEMISE MEELESPEA 

http://www.viko.ee/index.php?id=33 

 

 Taotlemine käib ainult läbi e-pria keskkonna 

 Taotlejad ja kasusaajad tegutsevad VIKO piirkonnas  

 Koostööprojektide ja välisõppereiside elluviijaks saab olla 

ainult VIKO 

 Projektitoetuse taotluse avaldus - täidetav vorm e-prias 

 Ehitustegevuse eelarve ja antud tabeli kasutusjuhend 

 NB! Hinnapakkumised tuleb esitada PRIA-le esimese 

maksetaotlusega. 

 Eelprojekt või põhiprojekt koos seletuskirjaga (VIKO nõue) 

 Ehitusluba või ehitusteatis (VIKO nõue)  

 DETAILNE EELARVE KM kohustlane 

 DETAILNE EELARVE mitte KM kohustlane 

 Vabatahtliku tasustamata töö päevik 

 Taotleja võib esitada taotlusvoorus meetme kohta 1 

taotluse (va VIKO)  

 Ettevõtja ja ettevõtlusprojekti puhul nõutav äriplaan koos 

finantsprognoosiga (ainult VIKO vormil)  (meede 1, 2)  VIKO 

äriplaani vorm ja   äriplaani lisa FINANTSPROGNOOSI VORM 

 MTÜ/SA eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest 

nähtub avaliku sektori toetuse osakaal (meede 2,3,4,5)  

 MTÜ/SA liikmete nimekiri (meede 2,3,4,5)  

 

VEEL PÕNEVAT 

 
31.01.2017 INFOPÄEV 

TAOTLEJATELE päevakorras on 

kõik taotlemist puudutavad 

teemad, tegemist on viimase 

infopäevaga enne taotlusvooru. 

Infopäev toimub Sonda 

rahvamajas algusega kell 16.00 

02.02.2017 Ootame kõiki huvilisi 

taaskord matkarajale. Virumaa 

Süda vajab avastamist. Seekord 

algab start Aserist. Matkame 

mööda mereäärt Kalvi ja 

kokkuvõtted teeme Kalvi 

külamajas. Soe saun ja suupisted 

meie poolt tore matkaseltskond 

teie poolt. Täpsem logistika, 

marsruut ja registreerumine peagi 

teie postkastis. 

10.-12.02.2017 toimub Tourest  

2017 Eesti Näituste Messikeskuses. 

MTÜ Virumaa Koostöökogu on 

taaskord esindatud. Oodatud on 

kaasavõtmiseks kõikide VIKO  

piirkonna turismiasjaliste materjale 

ja pakkumisi, et piirkonda 

aktiivselt reklaamida. Kindlasti 

jagatakse piirkonna jalgratta-

marsruute, mis on olnud väga 

populaarsed ning liimplokk-

kaarte, millelt on kogu piirkonda 

puudutav info. Huvilistel palume 

kindlasti osaleda 10.01.17 

toimuval töökoosolekul Tuhamäe 

hostelis. 

 

 

 

http://www.viko.ee/
mailto:info@viko.ee
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http://www.viko.ee/upload/files/Lisa%201_%20ÄRIPLAANI%20VORM%20täiendatud%2012_10_16.doc
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 Ühisprojektide tegevuskava (2-4 aastat) – eelistatud on 

kogu piirkonda katvad tegevused (meede 1,2,3,4,5) 

Ühisprojekti tegevuskava UUS! 

 Hoonetele on väljastatud energiamärgis või teostatud 

energiaaudit (meede 3) Nõuded energiamärgise 

andmisele ja energiamärgisele 

 Taotlusele on lisatud projekt vajalike võimsuste ja 

energiasäästu arvutustega (meede 3)  

 Lisaks loetelule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses 

nõutud dokumendid.  

 

LEADER projektitoetuse raames heakskiidetud taotlused  MTÜ Virumaa 

Koostöökogu ja PRIA poolt (2016 I taotlusvoor) 

 

     

  Määramis

e 

kuupäev 

Taotleja nimi Toetuse sisu Määratud 

toetus 

1 1.11.2016 ERRA AGRO OSAÜHING Investeering kohaliku toidu kasvatamise , 

töötlemise ja transpordi seadmesse 

7260,00 

2 1.11.2016 OÜ SALUAASA Pikem hooaeg veeturismi elamusi 7642,40 

3 1.11.2016 LAANE AUTO OÜ Laane Auto OÜ teenusevaliku 

laiendamine 

12444,40 

4 1.11.2016 SA KUKRUSE POLAARMÕIS Lava- ja peotehnika muretsemine 12628,80 

5 1.11.2016 R.K.RIIKAL OÜ Päikeseelektrijaam ja pelletikatel 14017,57 

6 1.11.2016 OÜ EVISS Rosi Puhkemaja 60000,00 

7 28.11.2016 MTÜ Tertur Arendus Pärimusmusmuusikafestivali KOOLIFOLK 

korraldamine Lüganuse ringhoones Eesti 

100 tähistamiseks 

8813,57 

8 28.11.2016 KAIE ILVES Marjaistanduse rajamiseks  vajalike 

seadmete ost ja uute toodete 

väljatöötamisseaded 

2400,00 

9 28.11.2016 MTÜ Miila Hiiemäe Valgus ja soojus päikesest 10998,71 

10 28.11.2016 Kõrtsialuse Küla Selts MTÜ Päike ja puidugraanul kütavad Kõrtsialuse 

külastuskeskust 

9264,14 

11 28.11.2016 MTÜ Virumaa Koostöökogu Virumaa Südame piirkond nähtavaks 11589,13 

12 28.11.2016 MTÜ Virumaa Koostöökogu Noored Sohu 6969,54 

13 28.11.2016 Trogar OÜ Tulivee rannarestorani ehitus ja sisseseade 

soetamine 

41 778 

14 28.11.2016 OÜ Valaste Puhkeküla Valaste Puhkeküla teenuste parendamine 15 813,60 

15 28.11.2016 R.K.RIIKAL OÜ R.K.Riikal OÜ teenuste parendamine, 

köögiseadmete uuendamise näol 

5652,40 

16 12.12.2016 Purtse Mõis OÜ Purtse kindluse kohvik-restorani köögi 

arendus 

4522,80 

17 12.12.2016 OÜ Ojassaar Ojasaare spordiplatsi hooldustehnika 15297,00 

    247092,06 
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