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MTÜ Virumaa Koostöökogu

TULEMAS

Kõrtsialuse küla, Aseri vald, Ida-Virumaa
14.-18.08.2017
Rahvusvahelise
koostööprojekti
kolmas
lastelaager.
Seekordne laager toimub Uljastele,
laagri
läbiviijaks
on
MTÜ
SSK
Põhjaskorpion.

www.viko.ee
www.virumaasuda.ee
https://www.facebook.com/MTÜ-Virumaa-Koostöökogu

Uus taotlusvoor tulemas
Taas on avanemas Leader-meede. Virumaa Koostöökogu taotlusvoor
on avatud 21.-29.10.2017 ning taotlusi on võimalik esitada ainult läbi epria keskkonna. Eelnevalt tuleb kindlasti jälgida, et taotleja oleks e-pria
kasutaja. Dokumente on võimalik sisestada varem, kuid projekti
esitamine Virumaa Koostöökogule, peab jääma taotlusvooru aega.
Seekord on avatud 5-st meetmest 4.
Meede 1. Mikroettevõtluse arendamine – vabad vahendid 271 284,00 €
maksimum toetusemäär 35 000€
Meede 3. Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine – vabad
vahendid 151 637,00 €, maksimum toetusemäär 15 000 €
Meede 4. Piirkonna kompetentside tõstmine – vabad vahendid
81 383,00 €
Meede 5. Noorte aktiviseerimine ja kaasamine – vabad vahendid
52 355,00 €, maksimum toetusemäär 7000€.

23.-24.08.2017 Leader suveseminar
Jõgevamaal tegevusgruppidele.
Korraldajaks Maainfokeskus ja Leader
Liit.
13.-14.09.2017 Virumaa Koostöökogu
liikmetele meeskonnakoolitus Viinistul.
Tutvutkase, kuidas arendatakse turismi.
Tehake ülevaate toetust saanud
projektidest ja analüüsitakse saavutatud
tulemusi lähtudes strateegia
eesmärkidest. Mihkel Laan, Cumulus
Conulting OÜ-st, juhib taas tähelepanu
uuele taotlusvoorule ning hindamisele.
20.09.2017 INFOPÄEV taotlejatele Sonda
rahvamajas. Algus kell 17.00.
27.09.2017 INFOPÄEV Saka rahvamajas.
Algusega kell 17.00.
21.-29.10.2017
Leader
meetme
taotlusvoor. Avatud on 4 meedet.
Jagamisele läheb ca 600 000€.

Taotlusvoorude infopäevad toimuvad
20.09.2017 Sonda rahvamajas, algusega kell 17.00
27.09.2017 Saka rahvamajas, algusega kell 17.00
Esimese info saavad taotlejad Leader määrusest, kus on väljatoodud
abikõlbulikud kulud ja taotlemise tingimused. Kõik kitsendused ja
lisanõuded tulevad Virumaa Koostöökogu strateegiast, täpsemalt veel
2017 aasta rakenduskavast.
NB! Kõik, kes on huvitatud taotlemisest peaksid juba tegelema
taotlusdokumentidega. Tähelepanu juhime sellele, et ettevõtlus nõuab
äriplaani. Mõistlik on uurida ka juba omavalitsusest, kas planeeritud
ehitus või renoveerimine nõuab eel-või põhiprojekti, kui nõuab siis VIKO
nõuab

ehitusluba.

Taotlemise

dokumendid

on

kodulehel

http://viko.ee/index.php?id=33
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Piirkond nähtavaks
MTÜ Virumaa Koostöökogu ühisprojekti raames on valminud 15 turismiinfostendi. Eesmärgiks on jagada
turistidele võimalikult palju ning erinevat piirkonna turismiasjaliste infot. Stendide asukohtadeks saavad olema
turismiteenust pakkuvad ettevõtted. Lisaks Kiviõli Seikluskeskus ja Erra Agro Promenaadi talupood Jõhvis.
Stendidele

lisaks

on

tellitud

30

pleksiklaasist

Virumaa

Süda

logo.

Logod

pannakse

piirkonna

turismiettevõtetele ja-objektide nähtavatesse kohatadesse. Miks? Ikka selleks, et Virumaa Südame märk,
mille abil piirkonda tutvustame, oleks nähtav ja inimesed hakkaksid sellele mõtlema. Ja ka sellepärast, et
VIKO liikmed on seda soovinud, sellekohase ettepaneku ja otsuse teinud.
Tulemas on veel 2 suurt stendi välitingimustesse, mille peale tulevad loodetavasti kohaliku kunstniku Ülle
Meisteri joonistused. Antud stendid annavad turistile võimaluse poetada pea kuradi või Püssi paruni asemele
ja pildistada ennast või perekonda.
Suvehakul oli piirkonnas nii filmitegija Hans Markus Antson kui ka fotograaf Valmar Voolaid. Nende mõlema
tegevused on veel pooleli ja toimetamist on veel sellel aastal kui ka järgmisel. Tähelepanu ! Nii Hans Markus
Antson kui ka Valmar Voolaid on andnud nõusoleku, et fotosid, videoklippe konkreetse ettevõtte kohta on
võimalik noormeestelt otse tellida.
Rahvusvaheline koostööprojekt
14.-18. augustil toimub sellesuvine kolmas noortelaager, kuhu oli oodatud osalema MTÜ Virumaa
Koostöökogu piirkonna noori alates 10. eluaastast. Hea uudis on see, et laagrikohad on täis ning huvi oli
suurem kui kohti jagada.
Augustikuine laager on seikluslikku laadi ja seda korraldab MTÜ SSK Põhjaskorpion, kelle tegevusala on
sportlike ja riigikaitse-alaste laagrite läbiviimine. Ühe õppepäeva laagri raames korraldab ka Purtse
Vabatahtlik Merepääste.
Laager

toimub

Uljaste

järve

kaldal.

Laagriprogrammis

sisalduvad

metsarännakud,

lõkkeõhtud,

seiklusmängud. Laagri püstitavad ja pakivad kokku noored ise, söögitegu toimub ühiselt, programmi on sisse
lülitatud ka ettevõtlusõppe töötoad. Noored saavad tõeliselt autentse kogemuse, kuidas looduses hätta
sattudes hakkama saada, ööbivad sõjaväetelkides ja omandavad lisaks ka esmaabi teadmisi. Laagri
eesmärk on arendada noortes pealehakkamist ja ettevõtlikkust ning suunata neid avatud silmadega
loodusega kooskõlas toime tulema, kasutama ressursse, mida keskkonnal pakkuda on ja hoiduda ohtudest,
mis keskkonnast tuleneda võivad.
Laagris on võimalus osaleda 10-l noorel Virumaa Koostöökogu piirkonnast (Aseri, Rägavere, Sonda,
Lüganuse, Kohtla) ja 10-l noorel meie koostööprojekti Eesti partneri Virumaa Rannakalurite Ühingu
piirkonnast. Soome lapsed osalevad laagris järgmisel aastal.
Noored sohu
Enne suvepuhkuseid toimus 26.06.2017 Tuhamäe Hostelis ühisprojekti töökoosolek. Kutustud oli lisaks Virumaa
Koostöökogu tegevpersonalile ja juhatusele ka RMK ning Keskkonnaamet. Peateemaks olid meie piirkonna
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sood ja mida me võime nendes sooodes teha. Meie eesmärk oli noored sohu saata, kellest tulekisd piirkonna
asjalikud retkejuhid ja kes oleksid võimelised ka väikest gruppi turiste sohu viima. Esitatud mõtted
Keskkonnaametile ega RMK-le ei meeldinud. Kuid nad on nõus aitama kaasa infostendide ja info
paigaldamisega soodesse, kus kindlasti lisaks üldinfole soo kohta peavad olema kirjas kõik piirangud. Hetkel
hakkame sookaarte valmistama Sirtsi, Uljaste ja Kestla soode kohta. Lisaks suurtele stendidele tulevad ka
liimplokk-kaardid, mille tahakülgedele püüame paigutada piirkonna turismiinfo ja põnevaid vanu lugusid
piirkonna soode kohta. Hea uudis on see, et Eestimaa Looduse Fond võttis meiega ise ühendust ning tegi
ettepaneku ühildada oma tegevusi. Nagu kõik teavad tegeleb ELF soode taastamisega ja Sirtsi on üks, milles
toimetatakse. Ilmselt on plaan paar infostendi ühiselt paigaldada ning ELF on huvitatud oma teadmiste
edastamisest meie piirkonna noortele. Ja no, mis meil selle vastu saab olla 😊

MTÜ Virumaa Koostöökogu liikmed üldkoosolekul 13.06.2017 Tulivee rannarestoranis
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