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MTÜ Virumaa Koostöökogu
Kõrtsialuse küla, Aseri vald, Ida-Virumaa
www.viko.ee
www.virumaasuda.ee
https://www.facebook.com/MTÜ-Virumaa-Koostöökogu

Hea Virumaa Koostöökogu liige !
Palju õnne Sulle, Sa loed tegevusgrupi esimest infokirja kuhu
kogutakse kokku päevakajalisemad sündmused Virumaa
Koostöökogu tegevuste kohta.
Ilusat kevade algust kõikidele!
MTÜ Virumaa Kostöökogu strateegia paremuselt neljas
Maaeluministri 01.03.2016 käskkiri nr 41. " Kohaliku arengu
strateegiate heakskiitmine ja kohaliku tegevusgrupi toetuse ja
Leader-projektitoetuse eelarve kolmas osa strateegiate
kvaliteedi põhjal kohalike tegevusgruppide kaupa aastateks
2014-2020".
Maaeluministeerium kinnitas MTÜ Virumaa Koostöökogu
strateegia, mis oli paremusjärjestuselt 4-s, 26-st.
Väga - väga tubli tulemus! Toetuse määramised tegevusgrupi
kohta jäävad vahemikku 611 tuhat € kuni 755 tuhat €.
Strateegia kvaliteedi eest lisandub MTÜ Virumaa Koostöökogu
eelarvele 717 126 €!
Aitäh kõikidele liikmetele, Teie panuse eest strateegia
koostamisel!
Aitäh Mihkel Laanile ja Lauri Jalonenile!
Nüüd, kus strateegia on kinnitatud, hakkame tegema infopäevi
taotlejatele - info tuleb kindlasti meilile, kodulehele ja meie FB
lehele! Info uue programmperioodi kohta on leitav meie
kodulehelt http://viko.ee/index.php?id=25
Olete alati oodatud konsultatsioonidele Virumaa Koostöökogu
kontorisse, leppides elnevalt kokku aeg!

MTÜ VirumaaKoostöökoguwww.viko.ee +372 5822 2877

Lähiajasündmused
4. aprill
Infopäev projektitaotlejatele
Kukruse Polaarmõisas,
algusega kell 17.30
11. aprill
Infopäev projektitaotlejatele
Lüganuse Kultuurikeskuses,
algusega kell 17.30
14. aprill
Infopäev projektitaotlejatele
Sonda Kõrtsis, algusega kell
17.30

Viru Toidu parimad!
Viru Toidu parimad 2015
selgunud! Viru Toidu parim
tootja, parim toitlustaja ja
aasta tegu tiitlid läksid
Lüganuse vallas
tegutsevatele ettevõtjatele!
Meil on heameel, et MTÜ
Virumaa Koostöökogu liige
Purtse Mõis OÜ sai Viru
Toidu parim toitlustaja
2015auhinna! Parim tootja
Sigwar OÜ ning Viru Toidu
aasta tegu läks Lüganuse
Agro OÜ-le talupoe
avamise eest Lüganusel.
Palju õnne tublidele
tegijatele!www.virutoit.ee
www.purtse.ee
Lk 1/2

MTÜ Virumaa Koostöökogu infopäevad projektitaotlejatele
toimuvad:
04.04.2016 kell 17.30 Kukruse Polaarmõisas
11.04.2016 kell 17.30 Lüganuse Kultuurikeskuses
14.04.2016 kell 17.30 Sonda Kõrtsis
Infopäevadele on oodatud kõik, kes soovivad arendada
Virumaa Koostöökogu piirkonda!
Toetust saavad taotleda Aseri, Lüganuse, Kohtla, Sonda ja
Rägavere vallas tegutsevad omavalitsused, MTÜ-d/SA-d ja
mikroettevõtjad.
Projektitoetuste avalduste vastuvõtt toimub 15.-19.08.2016 ja
ainult läbi e-pria keskkonna.
Liikmete räätsamatk Uljastel!
Selleks, et Virumaa Südant turistile paremini tutvustada peab
selle ise läbi käima! 22.03.2016, selle aasta viimasel tõeliselt
kaunil talvisel päeval, toimus VIKO liikmete 3. matk piirkonda,
sedakorda räätsadega ning Uljastel. Suurepäraseks retkejuhiks
oli Raul Ivanov, kes tõesti teadis Uljaste kohta kõike. Üles leiti
vana lennuki, millel veel tiibki alles, kõnniti oosil ja soos. Nähti
soosaari ja jalutasti üle jäätunud järve. Vaata maka kodulehe
galeriist http://viko.ee/index.php?id=10&a=57

Veel põnevat
Hindajate koolitus 04.05.2016
Enne tulist projektide
hindamist tuleb kõikidel
hindajatel läbida ka koolitus,
mille teostajaks
CumulusConsulting OÜ
eesotsas Mihkel Laan´iga.
Info saadetakse
asjaosalistele meilile.
Sündmustekalender
Virumaa Koostöökogu
liikmed on koondanud oma
2016. aasta sündmused
kalendrisse. Kogu info lahkesti
leitav meie kodulehe
esikaanelt www.viko.ee .

Käimas on Virumaa Koostöökogu juubeliaasta!
VIKO-l on tulemas sünnipäev, nimelt täitub 01.06.2016 ühenduse
asutamisest 10 aastat. Kindlasti tähistame seda tähtsat sündmust
suvel koos üldkoosoleku ja suveseminariga. Sündmuse aeg
täpsustatakse ning info saadetakse meilile.
Siinkohal üleskutse liikmetele - ootame teie ettepanekuid/mõtteid,
kuidas nii tähtsat sündmus väärikalt tähistada ja läbiviia!?

MTÜ Kohalik Toit hakkab
valima uut juhatust!
Viru Toit on Virumaa ja
Kirderanniku Koostöökogu
ühine algatus. Erinevate
projektide elluviimiseks on
loodud MTÜ Kohalik Toit.
05.04.2016 kogunevad kõik
liikmed, et valida uus ja tegus
juhatus järgnevaks kolmeks
aastaks. www.virutoit.ee

Uue infokirjani aprillis!
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