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Infoleht – OKTOOBER nr 6/2017 
 

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

www.viko.ee 

www.virumaasuda.ee 

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

 

TAOTLUSVOOR 21.-29.10.2017 

Maaeluministeerium ei kinnitanud tähtajaga 01.10.2017 uut Leader-

määrust. Seekordne taotlusvoor ei toimu läbi uue e-pria vaid kasutusele 

jääb VANA ja tuttav e-pria keskkond. Vanas e-prias teeb taotleja 

ennast kasutajaks ning sealtkaudu esitatakse ka projektitaotlused 

Virumaa Koostöökogule.  

Ettevõtjatel mitu võimalust – Meede 1. Ettevõtluse arendamine, toetuse 

määramiseks on eelarves 271 283 €. Maksimaalne toetusemäär ühe 

projekti kohta on 35 000 €.  

Kõige enam kasutavad ettevõtjad võimalust teha ühekordset projekti, 

mis lubab investeeringuid masinatesse ja seadmetesse. Siiani ei ole 

kasutatud ära võimalust koostada ühisprojekt, mis lisaks 

investeeringutele lubab ka nn. pehmeid tegevusi elluviia, ja seda 

tegevuskava alusel, minimaalselt 2 ja maksimaalselt 4 aasta jooskul. 

Kolmas võimalus on ettevõtluse meetme alt koostada 

teadmussiirdeprojektid, mis tähendab, et tegu on koolitusprojektidega 

ja on lubatud vaid ettevõtjatele. Tegemist ei tohi olla üldhariva õppega 

vaid spetsiifilised, teatud valdkonda puudutava, koolitusega. 

Teadmussiirdeprojekti toetuse määr on 90%, kuid peab arvestama, et 

kõikidelt osalevatelt ettevõtetelt arvestatakse hiljem maha 

vähesetähtsusega abi.  

Nutikad energialahendused tekitavad jätkuvalt küsimust – Milleks, 

kellele, miks nii keeruliselt? Strateegia koostamisel keskenduti suurel 

määral just keskkonna teemale. Arvestades tööstuspiirkonda, kus 

paiknetakse, oleks jätkusuutlik ja humaane, kui suudedaks tõsta inimeste 

teadlikkust, et leida võimalusi ka muudele energeetilistele 

nutilahendustele. Esimesena küsitakse kohe – päikesepaneele, 

süvenemata kas just see on parim lahendus ettevõttele. Hetkel oleme 
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jõudnud niikaugele, et toetust on võimalik küsida ka energiaauditi koostamiseks. Taotlejal on võimalus küsida 

esimesena toetust energiaauditile, mis maksab ca 1000-2000€, seejärel aga juba järgmises taotlusvoorus 

küsida toetust seadmetele, mis toovad parima lahenduse ja soovitud energiasäästu. Energiaaudit on 

dokument, mis koostatakse vastavalt toetust sooviva hoone, tootmisprotsessi või muu objekti kohta ja toob 

välja kõik kitsaskohad, tasuvusanalüüsi ning taastuvenergialahendused, millele oleks kõige otstarbekam 

keskenduda ja toetust küsida. Eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust antud valdkonnas, mitte suunata 

tegema ebaotstarbekat investeeringut, millega ei saavutata soovitud kokkuhoidu. Meede 3. Nutikad 

energialahendused keskendub investeeringutele taastuvenergia tootmiseks vajalike seadmete soetamiseks 

ja paigalduseks. Investeeringutele muude keskkonnasäästlike lahenduste kasutusele võtmiseks, va hoonete 

soojustamine. Lubatud on ka toetus investeeringu objektiga seotud koolitusele. Samuti on selles meetmes 

võimalik koostada ühisprojekt, mille elluviimine toimub tegevuskava alusel minimaalselt 2 aastat 

maksimaalselt 4 aastat. Meetme 3 raames on toetuse eelarve 151 636 € ning ühe taotluse maksimum 

toetusemäär on 15 000 €.  

Populaarseim meede ei avane – läbi aegade on olnud Virumaa Koostöökogu kõige populaarsem meede 2. 

Turismitooted ja teenused. 2017 taotlusvoor toimub tänu jääkidele, kuna meede 2 eelarve on sisuliselt tühi siis 

seekord seda ei avata. 2018 jälle! Aga tasub mõelda juba praegu, kuna 2018 toimub taotlusvoor aasta 

alguses ja nagu ikka ei tehta järeleandmisi ehitusloa olemasolus st., et taotleja peab eelnevad tegema 

investeeringu, kas eel- või põhiprojekti koos seletuskirjaga. Soovitame kindlasti võtta ühendust kohaliku 

omavalitsusega, kuhu investeering planeeritakse. Turismi toote või teenuse arendamisel, peaksid taotlejad 

mõtlema, Virumaa Koostöökogu piirkonna peale ja kui tegemist on sellise teenuse või tootega, mis on juba 

olemas, peaksid kõik taotlejad selgitama, miks just tema tekitatav toode või teenus eristub juba 

olemasolevast. Hindamise töörühma üks ülesanne on jälgida, et piirkonda ei teksiks ebamõistlikult palju sama 

toodet või teenust.  

Pehmed tegevused – meede 4. Piirkonna kompetentsid ja meed 5. Noorte aktiviseerimine on loodud selleks, 

et piirkonnas oleks mitu aastat kestvaid ühisprojekte. Ühisprojekti eesmärk on eelkõige koostöö loomine läbi 

erinevate tegevuste. Lõpuks soovitakse, et see teatud grupp koostööhuvilisi saab käivitatud ning suudab 

hakata ka iseseisvalt toimetama. Ühisprojektid on kohati kiirustades läbimõeldud, kuna põhirõhk läheb 

suurema sündmuse korraldamiseks, siis vaeslapse rolli jäävad tegevused, mis peavad olema tehtud kord 

kvartalis. Oodatud on noorte kaasamine ja noortele suunatud projektid! Meede 3 eelarves on 81 382 € ja 

meede 5 eelarves 52 355 €. 

 

 

ÄRA LASE HEAD MÕTET RAISKU, KÜSI KOHE! 

 

*Ootame huvilisi konsultatsioonile, võta meiega ühendust http://www.viko.ee/index.php?id=5 

* Saada eeltäidetud vormid projektispetsilistile vaatamiseks ott.penek@viko.ee  

* Helista ja küsi 5822 2877 (Kadri) ja 5340 3296 (Ott) 
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http://www.viko.ee/index.php?id=5
mailto:ott.penek@viko.ee


   

MTÜ Virumaa Koostöökogu www.viko.ee +372 5822 2877  Lk 3/5 

   
 

   

13.-14.09.2017 toimus liikmetele seminar Viinistul ja väljasõit Mohni saarele. 

 

Virumaa Koostöökogu arenguseminar 13.-14.09.2017, läbiviia ja kokkuvõte koostaja Cumulus Consulting OÜ, 

Mihkel Laan. 

Seminari teemad: 

• VIKO seni tehtud/seire/tulemused/eesmärgid 

• Kuhu VIKO tahab liikuda ja kuidas liikumine on läinud? 

• Projektinäited. Mida neist õppida? 

• Mida saab teha VIKO selleks, et soovitud mõju saavutada? 

 

1. Kuidas on liikumine VIKO visiooni ja eesmärkide osas läinud? 

Mis on läinud hästi? 

• seiklus-puhkus areneb VIKO piirkonnas tormiliselt (küsimus: milline on VIKO panus); 

• majutuse maht on kasvanud, uued majutused on ka lisandväärtusega (võiks siiski rohkem eristuda); 

• piirkonda on tulnud investeeringuid, on tulnud mõned ettevõtlusprojektid ja uued teenusepakkujad; 

• huvi kasvab Leader- meetme osas, VIKO on tuntud; 

• VIKO positiivse otsuse saanud projektid kiidab ka PRIA heaks;  

• piirkonnasisene koostöö ja võrgustumine toimib; 

• ehituseksperdi kaasamine on positiivne. 

 

Mis on peamised väljakutsed? 

• aktiivsus ettevõtlusmeetme ja –projektide osas on väike; 

• noorte poolt algatatud projekte ei ole; 

• sihtgruppide teadlikkus võiks olla suurem (vajadus panustada turundusse/ erinevatesse 

meediakanalitesse); 

• vajalik on turismistatistika seire – lisaks Statistikaameti infole küsida infot ka majutusasutustest; 

• vajalik on toetatud projektide seire – kuidas taotluses lubatud töökohad jm vastab tegelikkusele (vajalik 

ka tulemuste avalikustamine); 

• energiameete puhul on vajalik ekspertide abi hindamisel, lisaks vajalik panustada teadlikkusele, 

tekitada meetme vastu suuremat huvi; 

• Kiviõli linn (piirkonna loogiline keskus) ei ole VIKOsse kaasatud; 

• Vau-efektiga projekte vähe; 

• Taotluses lubatakse töökohti, küsimus, kuidas on tegelikult? 

http://www.viko.ee/
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2. Mida õppida projektinäidetest 

• Esmalt on vajalik hinnang – kas projekt vastab VIKO strateegiale? Lihtsalt parkimisplatsi tegemine ei 

vasta, sellist projekti ei peaks VIKO toetama; samas peaks uut (väike)tootmist (nt seenekasvatus) 

selgelt toetama (vau-efekt). 

• Vajalik on tugev tehniline kontroll, sh vajadusel ehituseksperdi abi. Spetsiifilistel juhtudel kaasata 

vajadusel täiendavad eksperdid (nt muinsuskaitse, energialahendused vms). 

• NB! Kui kaasas on KOV kiri, et tegevus ei vaja ehitusluba on vajali siiski kontrollida, millise info alusel on 

KOV hinnang on koostatud. 

• Vajalik on kontrollida ka taotleja eelnevate projektide elluviimist – kas sama objekti osas on juba 

toetust küsitud/saadud. 

• Mõistlik on sisse viia kohustuslik eelnõustamine, see välistab taotluse kõrvalejätmise hilisemas faasis. 

• Hindamise puhul tuleb etapid selgelt eristatult hoida – tehniline kontroll -> juhatuse otsus (sisu kohta ei 

saa hinnanguid anda) -> sisuline hindamine (hindamise töörühma poolt). 

• Taotlejate ärakuulamise juures oluline arvestada, et jääks aega diskussiooniks hindajate vahel. 

 

3. Edasine tegevusplaan 

Tegevused, mida VIKO peaks tegema, et soovitud mõju saavutada: 

1) VIKO turunduse ja reklaami arendamine eesmärgiga olla rohkem nähtav ning jõuda peamiste 

sihtgruppideni (sh sotsiaalmeedia (FB, Instagram); lühiklipid; võimalusel kaasata noori/noorte kanaleid, 

käia koolides jne); 

2) Korraldada inspiratsioonikoolitus eesmärgiga aktiviseerida noori ja ettevõtjaid (noored, ettevõtjad, 

inspireeriv esineja); 

3) Kiviõli kaasamise osas täpsustada seda Maaeluministeeriumiga ning võtta üldkoosoleku seisukoht; 

4) Toetada vau-efektiga projektide teket (personaalne suhtlemine potentsiaalsete huvilistega, VIKO 

siseste ressursside kasutamine – nt kontaktid jne); 

5) Algatada ettevõtjate ühistegevusi toetavaid projekte; 

6) Seire/ projektide külastuse kohta teha plaan ja graafik. 

 

4. Kokkuvõte 

Tulenevalt eelnevast peaks VIKO tegevusplaan keskenduma järgmistele tegevustele: 

1. TAOTLEJATE NÕUSTAMISE JA PROJEKTIDE HINDAMISE ARENDAMINE, sh: 

• eelnõustamine teha kohustuslikuks – eesmärk tõsta taotlejate teadlikkust ning vältida mittesobivate 

projektide esitamist ja hindamist; 

• NB! Eelnõustamise juures selgelt kommunikeerida, et indikaatorite täitmist (nt lubatud töökohad) 

hakatakse hiljem ka kontrollima; 

• projektide ärakuulamise juurde planeerida diskussiooniaeg, et küsimused ja küsitavused saaksid koos 

läbi räägitud; 

http://www.viko.ee/


   

MTÜ Virumaa Koostöökogu www.viko.ee +372 5822 2877  Lk 5/5 

   
 

• vajadusel kaasata täiendavaid eksperte – lisaks ehituseksperdile energiameetmes ja vajadusel ka 

mujal. 

 

2. PROJEKTIDE TULEMUSTE JA MÕJU SEIRE, sh: 

• turismiinfo regulaarne kogumine ja analüüsimine (Statistikaamet + majutusasutuste info); 

• toetatud projektide seire – vajadusel kohapealsed paikvaatlused jms; 

• taotluses väljalubatud inidikaatorite jooksev kogumine ja analüüsimine. 

 

3. TURUNDUSTEGEVUSTE ARENDAMINE , sh: 

• VIKO inpiratsioonikoolituse korraldamine fookusega ettevõtjatele ja noortele; 

• turundusplaani tegemine ja elluviimine kaasates peamisi sihtgruppe – noori ja ettevõtjaid: 

sotsiaalmeedia, üritused jms; NB! Eesmärk kasutada vähemalt ühte uut lahendust (nt lühiklipp vms); 

• vau-efektiga projektide leidmiseks personaalne/proaktiivne lähenemine potentsiaalsetele taotlejatele 

(kellel on teadaolevalt idee, huvi vms). 

 

4. KOOSTÖÖTEGEVUSTE ARENDAMINE , sh: 

• Kiviõli kaasamine; 

• võrgustikuürituste korraldamine; 

kaaluda eraldi ettevõtjate koostöö arendamiseks mõne uue algatuse käivitamist. 

x x x x x  

  

Koostööprojekti „Pealinnast piirilinna“ koostöökokkuleppe allkirjastamine 19.09.2017 Haljalas 

 

 

Koostööprojekti „Kohalik kala taldrikul“ koostöökokkuleppe allkirjastamine 19.09.2017 Haljalas 
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