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Virumaa koostöökogul on seljataga edukas aasta
See aasta on Virumaa koostöökogule olnud muutuste aasta
- strateegia kohendamisega on paika pandud uued sihid,
mille poole liikuda ning novembrikuus kirjutati alla esimene
rahvusvaheline koostööprojekt ungarlaste, rumeenlaste,
soomlaste ja slovakkidega, et leida ühiselt nõu, kuidas noortele
peredele maaelu propageerida.
Kui Virumaa koostöökogu
eelmisel aastal rahajagamisega
alustas, siis ellu viidi eelmisel aastal vaid neid projekte,
mis polnud seotud investeeringutega. Sellel aastal saab
aga maitsta eelmise aasta
suurimate rahaeralduste vilju
- valmis on saanud Lüganuse
külaplats, kohe-kohe saab
korda Kõrtsialuse külastuskeskuse majutusasutus. Lüganusel
avati beebidele ja väikelastele
suunatud kool.

Suurte asjade aasta
“Kui eelmisel aastal tegime
ettevalmistusi, siis sellel aastal näeme juba silmnähtavat
kasu, mis tänu Leader-programmile sündinud on,” ütles
MTÜ Virumaa Koostöökogu
tegevjuht Aili Ilves, kelle sõnul
on tal viimasest Brüsselis käi-

misest kaasas väga hea ja tähtis
sõnum: kui praegune Leaderprogramm kehtib 2013. aasta
lõpuni, siis 2014. aastast saab
alguse uus programm, mis
tähendab, et aega kohapealsete
ideede elluviimiseks on rohkem kui seni arvati.
Märgilise tähendusega on
Ilvese sõnul ka see, et sellel
aastal allkirjastati esimene
tõsine rahvusvaheline koostöölepe, mille tulemusena hakkavad viis riiki - Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Soome ja Eesti
Virumaa koostöökogu näol otsima võimalusi, kuidas maaelu noorte seas propageerida.
Esimene konverents, kus seda
lahkama hakatakse, toimub
juba märtsikuus. “See haakub
suurepäraselt meie ühe põhiteemaga, kuidas noori maale
jätta,” ütles Ilves.
Väiksema tähtsusega ei ole

Sellel aastal esitatud taotlused
Meede				
Piirkonna kompetentsi kasvatamine
Investeeringumeede			
Noored maale 				
Kokku					
ka strateegias tehtud muudatused, samuti see, et sellel aastal
esitatud taotluste arv oli veelgi
suurem kui mullu, mis näitab,
et Leader-programm on piirkonnale vajalik. “Kui Leaderprogramm on üks osa põllumajanduspoliitikast, siis kahjuks
ükski põllumees meile veel
projekti esitanud ei ole. Ehk
uuel aastal see muutub - üks
põllumees on juba kinnitanud,
et ta tahab taotluse esitada ning
ma väga loodan, et ta seda ka
teeb,” tunnistas Ilves, et Virumaa koostöökogul oleks väga
hea meel Leader-programmi
toel ka põllumehi aidata.

Rahaküsijaid rohkem
Selle aasta jooksul esitati
Virumaa koostöökogule 24 pro-
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jektitoetust, millest rahastuse
sai 14 ja kõik need, kes kohapealt heakskiidu said, on selle
saanud ka PRIAlt. Summa,
mis nende taotlusetega küsiti,
oli üle 13 miljoni krooni, välja
jagati 5,6 miljonit krooni.
Kõige suurema summa eest
oli taotlusi investeeringute
meetmes. Samamaoodi oli see
ka aasta varem. Küll kasvas
aastaga oluliselt huvi noortemeetme vastu, kus esimesel
aastal ei jäänud rahastuseta
mitte ükski projekt, mis tähendab, et konkurentsi polnud.
Sellel aastal oli taotlusi rohkem
kui raha, mida jagada.
Kui eelmisel aastal kuulutati
nn pehmetes meetmetes ehk
siis meetmes “Noored maale”
ning piirkonna kompetentsi
kasvatamise meetmes välja
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Taotletud (kr)
880 686
10 413 482
2 089 446
13 383 614

kaks taotlusvooru, siis sellel
aastal seda ei tehtud - taotlusi
oli rohkem kui raha juba esimeses voorus.
Kui rahataotlejate seas oli sel
aastal ka ettevõtjaid ning üks
omavalitsus - Lüganuse vald küsis Virumaa koostöökogult
raha Purtse kindluse remonditöödeks, siis kõrgeima hindamistulemuse ning seeläbi
ka toetuse said eranditult vaid
MTÜd. See on ka üks põhjus,
miks järgmise aasta rahajagamises on tehtud ümberkorraldusi; seda nii meetmetes kui
hindamissüsteemis. Nii loodetakse senisest enam toetada
ka ettevõtlust, seda enam, et
väikeettevõtluse
toetamine
on Virumaa koostöökogu üks
prioriteete.

Uued projektid peaksid olema
peas valmis

MTÜ Kõrtsialuse Külastuskeskuse majutusastus, mis eelmisel aastal sai suurima rahasüsti, on tänaseks katuse all.
Valmis on saanud ka teised suured projektid, mis eelmisel aastal toetust said.

PIIRKONNA KOMPETENTSI
KASVATAMISE MEEDE
Meetme eesmärk.
Piirkonna KOVde, ettevõtjate ja kolmanda sektori teadlikkuse
ja piirkonna tuntuse suurendamine ning piirkonna arengule kaasa
aitamine.

Meetme sihtgrupp.
Meede on mõeldud MTÜdele; SAdele, KOVdele ja ettevõtjatele.

Toetatavad tegevused:
* Piirkonna arengueelduste paremaks ärakasutamiseks ja huvigruppide kaasamiseks ning kompetentsi ja teadlikkuse suurendamiseks vajalike infopäevade, koolituste, seminaride ja õppereiside korraldamine.
* Piirkonnaspetsiifiliste või Eestis ainulaadsete regulaarürituste
käivitamine ja arendamine, ka traditsioone loovate ürituste algatamine
* Strateegiate koostamine piirkonnaspetsiifiliste ressursside
hindamiseks, määratlemiseks ja efektiivseks kasutuselevõtuks.
* Arenduskomplekside määratlemine ja väljaarendamise kavan-

damine konkreetsete investeeringuprojektide ettevalmistamiseks
(perspektiivse väljaarendamise kavad, sotsiaal-majandusliku
tasuvuse hindamine, kompleksi kasutuselevõtu teostatavusanalüüsid, investeerimis- ja tegevuskavad, turundusstrateegiad,
keskkonnamõjude analüüsid).
* Infomaterjali väljaandmine (voldikud, brošüürid, kaardid
jms).

Strateegiameetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus.
Kohaliku tegevusgrupi peaeesmärgiks on loodus- ja kultuuriressursside parem ärakasutamine ja elukeskkonna parandamine.
Tagamaks VIKO tegevuspiirkonnale eraldatavate vahendite
parem ärakasutamine strateegiliste eesmärkide täitmiseks, määratletakse eelisarendatavaks valdkonnaks turism/maaturism.
Turism suudab kõige paremini kaasata prioriteetseid huvigruppe:
annab KOVdele võimaluse piirkonda atraktiivemaks muuta, loob
võimalused väikeettevõtluse arenguks ja töökohtade loomiseks
ning seeläbi noorte jäämiseks piirkonda, loob külaseltsidele head
eeldused külastajatele suunatud teenuste väljaarendamiseks olemas olevate kooskäimiskohtade baasil.
Viide teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegia
meetme rakendamine enim kaasa aitab.
Piirkonna kompetentsi kasvatamise meede vastab MAKi 1. ja
3. telje eesmärgile.
Viide nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 toodud artikli

Rahastatud (kr)

Selles ajalehenumbris tutvustatakse põhjalikult uusi
meetmelehti, mis pandi paika
koos strateegia muutmisega.
Strateegia muudatustest olulisim oli see, et prioriteetseks
valdkonnaks tõsteti turismi,
eelkõige maaturismi arendamine, mis peaks andma soovitud arengud eelkõige nendes
kahes valdkonnas, mida Virumaa koostöökogu prioriteetseks peab. Turismile suunatud
meetmetega ning eraldi mikroettevõtjate toetuseks loodud
meetmega tahetakse arendada
kohalikku ettevõtlust, tänu
millele tekivad töökohad, mis
omakorda aitavad noori piirkonnas hoida.

475 020
5 638 492
1 781 056
7 894 568

Sisuliselt ei kao ükski varasem meede, lihtsalt investeeringumeetes on valdkondi koomale tõmmatud ning suunatud
aur turismiteenuse arendamisele. Alles jäävad ka piirkonna
kompetentsi
kasvatamise
meede ning noortele suunatud
toetussummad. Viimaseid on
küll rahaliselt kokku tõmmatud, kuid see-eest on meede
uuel kujul suunatud just noortele endile, aidates neis kasvatada tunnet, et neil on võimalik oma ideid ellu viia. Noorte
projektikirjutamise
aktiviseerimine aitab neil saada ka
projektikirjutamise kogemusi
ning enesekindlust mujalt raha
taotlemiseks.
Uued taotlusvoorud kuulutatakse välja Virumaa koostöökogu ajalehe järgmise aasta
esimeses numbris. Kuna uute
taotlusvoorude avamiseni ei ole
jäänud väga palju aega, oleks
praegu mõistlik oma ideed
vähemalt peas korralikult läbi
mõelda, et siis, kui taotlusvoor
välja kuulutatakse ning paika
pannakse infopäevade ajad,
saaks idee kohe paberile vormistatud.
Infopäevi lubab Ilves uue
taotlusvooru eel korraldada
igas Virumaa koostöökogusse
kuuluvas omavalitsuses, et
tulla projektitaotlejatele võimalikult lähedale. Kindlasti
peaks taotlemiseks hoolikalt
uurima meetmelehti, lisaks
pöörama tähelepanu koodidele,
millega siinse piirkonna taotlejatel probleeme pole olnud, üle
Eesti aga küll.

numbrile, mis käsitleb asjaomast meedet, ning meetme
kood komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu
arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad
(ELT L 368, 23.12.2006, lk 74-84), lisa II kohaselt.
Meetme koodid on 121, 123, 311, 312, 313, 321, 322, 323.
Viide arengukava meetmele juhul, kui strateegia meede sellega kattub.
Ei kattu.

Maksimaalsed toetussummad ja -määrad.
MTÜ, SA ja KOV 90%, ettevõtjad 60% abikõlblikest kuludest.
Maksimaalne toetussumma 10 000 EUR (156 466 kr), koolituste
korral kuni 3000 EUR (46 940 kr) projekti kohta.
Meetme tegevuste elluviimiseks eraldatakse vahendeid 5%
kohalikule tegevusgrupile eraldatud eelarvest aastas.
Väljavõtte LEADER määrusest.
§ 28. Projektitoetuse määr ja suurus
(10) Toetatavate tegevuste eest saadud tuludest laekuv summa
arvestatakse projektitoetuse taotleja omafinantseeringuna, mis
märgitakse projektitoetuse taotluse eelarvesse. Väljamakstava
projektitoetuse summast arvestatakse maha nimetatud tuludest laekunud summa, mis ületab eelarves märgitud omafinantseeringu.

