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“Meie suured eesmärgid 
on ikka samad, lihtsalt nüüd 
on need saanud täpsemaks,” 
tunnistab MTÜ Virumaa 
Koostöökogu juhatuse esi-
mees Andrea Eiche, et 
kümme aastat tagasi paika 
saanud suunad on aktuaalsed 
ka täna, kui tegevusgrupp 
alustab värsket perioodi uue 
strateegia ja eesmärkidega. 

Juba kümme aastat tagasi, 
kui koostati esimest stratee-
giat, olid oluliseks nii töö-
kohtade loomine läbi ette-
võtluse arendamise kui ka 
noored. “Muidugi ka turism, 
ehk mitte nii otsesel kujul, 
ja toona ka külakogukonna 
toetamine ja arendamine. 
Viimane oli just enam selle 
ajastu märk ja on nüüd jää-
nud tagaplaanile,” loetleb 
Eiche toonaseid prioriteete. 

Pöörased mõtted

Virumaa Koostöökogu esi-
mese strateegia üheks suu-
reks eesmärgiks oli inimeste 
väljavoolu pidurdamine. Ini-
meste väljavool piirkonnast 
on jätkunud, kuid see pole 
mitte ainult piirkonna, vaid 
kogu Eesti mure, et maapiir-
konnad tühjenevad. “Aga kui 
me oma toetuste tulemusena 
oleme vähemalt mõnegi ini-
mese kolimise ära hoidnud, 
on see juba saavutus,” tõdeb 
Eiche, et suur eesmärk on 

Kokku rahastati 2009-2014 99 projekti kogusummas  
1 728 778,83 eurot. Kui sellele lisada omafinantsee-
ring, investeeriti piirkonda 2 507 897,74 eurot. 
Tagasinõue on olnud ühe projekti puhul. 
4 projekti katkestati.

Virumaa Koostöökogu alustas uut 
perioodi tagasivaatega

Virumaa Koostöökogu, kes alustas just uut tegevusperioodi 
värske strateegia ja uute eesmärkidega, tähistas juunis oma 
tegutsemise kümnendat aastapäeva. 

ja jääbki samaks - Virumaa 
Koostöökogu töö tulemu-
sena peab elukeskkond siin 
muutuma paremaks ja selle 
nimel 1,7 miljoni euro jagu 
raha piirkonda on jagatud.  

“Mäletan esimese stratee-
gia koostamiselt, et kui amet-
lik osa läbi oli, muretsesime 
kasti, kuhu kõik jooksvalt 
said veel olulisi mõtted kirja 
panna. Nüüd otsisime selle 
kasti üles ja märksõnad seal 
olid muuhulgas salakaup ja 
maksupettused. Ma küll ei 
suuda enam meenutada, mis 
nende kontekst oli, aga vähe-
malt strateegiasse endasse 
need kirja ei saanud,” mui-
gab Eiche, tõdedes, et ilmselt 
olid need selle ajajärgu kuu-
mad teemad. 

Eichele meenub strateegia 
koostamisest veel teinegi nal-
jakas seik. Kui päevakorral 
oli esimese strateegia muut-
mine 2010. aastal, ei saanud 
ta selle koostamise juures 
füüsiliselt kohal olla, kuid 
osales arutelul läbi skype´i. 
“Ühel hetkel helistas mulle 
Kiviõli linnapea, kes ütles, 
et lennuk on Uljaste järve 
kukkunud. Ma panin skype´i 
kinni ja tormasin Uljastele. 
Polnud seal mingit lennukit, 
hoopis Ülemistel oli.” 

Oma kümnenda aastapäeva 
tähistamisel meenutati esi-
mesi tegevusi, aga tänati ka 
pikaaegseid koostööpartne-

reid ja liikmeid. Nii jagati 
välja kuus nimelist taburetti - 
MTÜ Virumaa Koostöökogu 
asutajale ja Leaderi tegevuse 
algatajale, Sonda vallavalit-
suse kunagisele arendusnõu-
nikule Alvar Nõuakasele, 
esimese juhatuse esimehele 
Hardi Murulale, esimesele 
koordinaatorile ja tegevju-
hile Aili Ilvesele, praegusele 
juhatuse esimehele Andrea 
Eichele, projektispetsialistile 
Ott Penekule, ihupankurile 
Marju Puulile ja Virumaa 
Südame 32 numbrit koos-
tanud Gerli Romanovitšile. 
Praegusele tegevjuhile Kadri 
Kuusmikule andis Andrea 
Eiche üle kuldmedali kui 
parima tegevusgrupi pari-
male juhile.

Eesti neljas strateegia

Uus strateegia näeb ette, 
et aastaks 2023 on Virumaa 
Koostöökogu territooriumil 
välja arendatud Eesti tun-
tuim seikluslik turismipiir-
kond koos uute ja huvitavate 
teenustega ning piirkond 
kasutab ära oma unikaal-
sust, põimides põlevkivikae-
vandamise ja mitmekesise 
looduse keskkonnasõbrali-
kul moel üheks tervikuks. 
Kaasa aitavad sellele kind-

lasti Kiviõli seikluskeskus ja 
Aidu veespordikeskus, mille 
arendamine veel käib. 

Lisaks tahetakse ära kasu-
tada piirkonna soid retke-
kohtadena, sidudes need 
noortetegevustega. Nii tahe-
takse noored välja koolitada 
retkejuhtideks, kes suudavad 
makajaid vedada nii Uljaste, 
Virunurme kui Sirtsi soos. 
Kõigil neil kolmel sool on 
rääkida oma põnev lugu.  

“Ma loodan, et meie võr-
gustikud hakkavad tööle. 
Et kohaliku toidu võrgus-
tik hakkab tööle nii, et toit-
lustusasutused pakuvadki 
kohalikust toorainest tehtud 
roogi. Et turismivõrgustik 
hakkab koostööd tegema 
ja ei konkureeri sedapalju 
omavahel, vaid tehakse 
koostööd üksteise turunda-
misel. Ma usun, et perioodi 
lõpuks on meil juures mõni 
majutusasutus, turismitalu 
ja meil on atraktsioone, mida 
pakkuda,” loetleb Eiche ees-
märke. 

Kõik need eesmärgid on 
kirjas ka uues strateegias, 
mis on uue perioodi stratee-
giatest Eestis neljandal kohal. 
Nii kõrge koht paremusjär-
jestuses tähendab ka lisaraha 
- hea strateegia tõi eelarvesse 
juurde 717 123 eurot.  

Alanud uus Leaderi periood tähendab Virumaa Koostöö-
kogu jaoks kolme suuremat rahvusvahelist projekti, millest 
üks on suunatud noortele, teine toidule ja kolmas säästva-
tele energialahendustele. 

Need kolm märksõna on ka uue perioodi olulised märksõ-
nad ja kõikide edendamisse tahetakse panustada vähemalt 
sama palju kui eelmisel perioodil või isegi enam. 

See, kellega ja mis suunas koostööd tehakse, on ära mää-
ratletud strateegiaga. Nii hakkab Virumaa Koostöökogu 
tegema koostööd Soome Leader-Sepra tegevusgrupiga. 
Selle koostööleppe märksõnaks on just noored. “Tahame ära 
kasutada kahe tegevusgrupi sarnasust ehk vett,” ütles Viru-
maa Koostöökogu tegevjuht Kadri Kuusmik. Vett Virumaa 
Koostöökogus jätkub - siin on meri, Purtse jõgi, Uljaste järv 
ja Aidu kanalid. 

Mere- ja veekultuuri arendamine ja populariseerimine 
noorte seas ja erinevad ohutuskoolitused on need, mis võik-
sid kahte poolt ühendada. Kui Soomes on merekultuur au 
sees, siis Eestis on järjepidevuses tekkinud auk, sest mere-
äär oli pikka aega inimestele suletud. 

Koostöö ungarlastega on eelkõige toiduteemaline. Koostöö 
Ungari omavalitsusega pärineb veel Maidla valla aegadest. 
Nüüd loodetakse seda laiendada sellele Leaderi tegevusgru-
pile, kuhu ka see omavalitsus kuulub. Eelkõige võiks see 
projekt kasu tuua meie toidutootjatele ja toitlustajatele. 

Kontakti otsitakse ka ühe Austria tegevusgrupiga, kellelt 
tahetakse õppida säästlike energialahenduste kasutamist. 
“See on valdkond, mis uuel perioodil on üks strateegia osa 
ja millele on suunatud ka üks meie meede. Küll aga napib 
meil sellealaseid teadmisi ja loodame Euroopast selle kohta 
enam õppida,” tõdes Kuusmik. 

Uue perioodi üks suuremaid uuendusi on see, et rahvus-
vahelisi koostööprojekte veab ja koordineerib just Leaderi 
tegevusgrupp ning teised erinevateks välisreisideks raha 
küsida ei saa. Samuti ei tehta ühekordseid projekte. Kõik 
planeeritud tegevused on vähemalt paariaastased.  

Ehkki haldusreformi seadus on vastu võetud ning kõik 
omavalitsused peavad ühinemisläbirääkimisi, pole praegu-
seks selge, mis saab pärast reformi Leaderi tegevusgruppi-
dest, mille piirid muutuvad. 

“Üks võimalus on, et tegevusgrupp jääb tegutsema oma 
praegustes piirides,” ütles MTÜ Virumaa Koostöökogu 
juhatuse esimees Andrea Eiche, kelle sõnul on räägitud või-
malusest, et Leaderi tegevusgruppide piire hakatakse vaja-
dusel arvestama külade põhiselt ehk näiteks Aseri, kes ilm-
selt liitub teise tegevusgruppi kuuluvate Viru-Nigula valla 
ja Kunda linnaga, jääb oma toetusraha küsima edasi siia. 

Teine võimalus on, et Leaderi tegevusgruppide piirid muu-
tuvad ja nii võib tekkida olukord, kus Virumaa Koostööko-
gusse jääb alles ainult üks omavalitsus. Nii võib tulevikus 
Aserist ja Rägaverest saada MTÜ Partnerite liige, samal 
ajal kui Kohtla võib liitumise läbi liikuda tagasi Kirderan-
niku Koostöökogusse. 

Eiche sõnul hakkab maaeluminister Leaderi tegevusgrup-
pide küsimust lahendama suvel. “Kinnitatud on aga seda, et 
rahanumber väiksemaks ei muutu,” lisas ta. 

Kindel on juhatuse esimehe sõnul ka see, et pärast piir-
konna omavalitsuste liitumist muutub abikõlblikuks Kiviõli 
linn. Selle arvelt kasvab Virumaa Koostöökogu territoo-
riumi elanike arv märkimisväärselt.                             

Haldusreform jagatavat 
rahanumbrit ei muuda

Ehkki praegu pole lõpuni selge, kas ja kuidas muudab haldusre-
form Leaderi tegevusgruppide piire, on poliitikud kinnitanud, 
et toetusrahaks ette nähtud numbrid ei vähene.

Uus periood toob 
põnevaid rahvusvahelisi 

koostööprojekte
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* Registreeru varakult e-PRIA kasutajaks (soovitata-
valt enne taotlusvooru algust).

* Virumaa Koostöökogu taotlusvoor toimub 
                  15. - 19.08.2016 ainult läbi e-pria.

* Projektitaotluse võib sisestada varem, aga allkir-
jastamine ja taotluse esitamine peab toimuma taotlus-
vooru ajal (käesoleval aastal 15. - 19.08.2016), mitte 
enne või pärast.

* Pane tähele, et igal neljapäeval kella 17-st kuni järg-
mise päeva hommikuni on e-PRIAs hooldustööd - sel 
ajal ei saa taotlusi sisestada või esineb tõrkeid.

* E-PRIA kuldreegel: SALVESTA IGA LIIGUTUS!

* Kõik ehitusteks vajalikud eelprojektid või põhipro-
jektid peavad olemas olema taotluse sisestamise ajaks 
- projekteerimine ei ole abikõlblik kulu ja seda ei saa 
näidata ka projekti omaosalusena. 

* Ehitusluba või ehitusteatis peab olema ehitusregist-
ris enne ehituse algust, PRIA kontrollib seda esimese 
maksetaotluse ajal.

* Selline ehitustegevus, mis ei võimalda pärast selle 
elluviimist ehitist sihipäraselt (projekti eesmärkidele 
vastavalt) kasutada, EI OLE LUBATUD! Jätkuprojek-
tid pole lubatud.

* Hinnaküsimisel esita alati tehniliste tingimuste loe-
telu, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

* Hindamise töörühmal, tegevpersonalil ja juhatusel on 
õigus tulla projektitaotleja juurde paikvaatlust tegema. 

* Teadmussiirde projekti eesmärk on koolitus- ja tea-
vitustegevused kohaliku tegevusgrupi piirkonna ette-
võtluse arendamiseks. Koolitajal peab olema koolituse 
elluviimiseks asjakohane suutlikkus. 

* Nn pehmed projektid ehk mitteinvesteeringupro-
jektid on ühisprojektid. Kõikidel ühisprojektidel peab 
olema partner. Ühisprojektil peab olema 2-4-aastane 
tegevuskava. Kirjas peavad olema nii taotleja kui ka 
partneri tegevused ja rahalised panused. Partneri panus 
võib olla ka mitterahaline, kuid rahalises vääringus kir-
jas. Nt annab tasuta ruumid ja selle reaalne maksumus 
on 150 €. Ühisprojekti partner võib olla hinnapakkuja.

* Koostööprojektid on tegevusgruppide vahelised pro-
jektid ja taotleja saab olla ainult Virumaa Koostöökogu.

* Välisõppereiside elluviijaks saab olla vaid Virumaa 
Koostöökogu. 

PS! Palume tungivalt lugeda Leaderi määrust, kus on 
väga täpselt kirjas taotleja kohustused ja võimalused.

Kõik vajalikud dokumendid ja lisad leiad 
kodulehelt www.viko.ee. 

VIKO strateegia indikaatorid jagunevad kaheks:
• väljundindikaatorid - mõõdavad projekti abil rahastatud tegevuste otseseid tulemusi (nt renoveeritud 
 objektide arv);
• tulemusindikaatorid - iseloomustavad projekti tulemusel loodud kasu või hüve, mis on mõõdetav vahetult 
või teatud aja möödudes pärast projekti lõppemist (nt projekti abil loodud töökohtade arv). 
EESMÄRK 1. Piirkonnas on kasvanud jätkusuutlike töökohtade arv ja/või tõusnud uuenduslike kohalikul 
ressursil põhinevate teenuste ja toodete arv ning mitmekesisus.
Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed:
* Toetusmeetme mõjul loodud töökohtade arv (vähemalt kolm aastat püsiv töökoht). Sihttase: 10 uut töö-
kohta.
* Uute/parendatud teenuste ja toodete arv. Sihttase: 20 uut/parendatud teenust/toodet. 
Väljundmõõdik ja soovitud sihttase:
• Parendatud/rajatud objektide/teenuste arv. Sihttase: parendatud/loodud 20 objekti/teenust.
EESMÄRK 2. Piirkonna võimekus turistide teenindamiseks on kasvanud.
Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed:
* Toetusmeetme mõjul loodud töökohtade arv (vähemalt kolm aastat püsiv töökoht). Sihttase: 15 uut töö-
kohta.
* Ööbimiste arv piirkonnas. Sihttase: ööbimiste arv on 2020. aastaks võrreldes 2013. aastaga kasvanud 50%.
Väljundmõõdik ja soovitud sihttase:
* Turistidele suunatud uute/parendatud toodete ja teenuste arv piirkonnas. Sihttase: 20 uut/parendatud tee-
nust/toodet.
EESMÄRK 3. Piirkond kasutab nutikaid energialahendusi.
Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed:
* Investeeringu mõjul saavutatud energiasääst. Sihttase: energiasääst aastas 10 000 kW.
* Omatarbeks toodetud ja tarbitud taastuvenergia hulk. Sihttase: 500 000 kW.
Väljundmõõdik ja soovitud sihttase:
* Nutikaid energialahendusi kasutavate objektide arv. Sihttase: 21 objekti.
EESMÄRK 4. Kogukonna ettevõtlikkushoiakud on kõrged, elanike silmaring on lai ja oskusteadmiste 
tase kõrge.
Tulemusmõõdik ja soovitud sihttase:
* VIKO piirkonna elanike arv, kes on ühistesse tegevustesse kaasatud. Sihttase: 1000.
Väljundmõõdikud ja soovitud sihttasemed:
* Läbi viidud koolituste ja sündmuste arv. Sihttase: 15 koolitust/sündmust.
* Projektide arv, mille raames on soetatud aktiivses kasutuse olevat tegevusvarustust (spordi- , kunsti-,  
muusikavahendid jms). Sihttase: 10 projekti.
EESMÄRK 5. Noorte ettevõtlikkushoiakud on kõrged, silmaring lai ning oskusteadmiste tase kõrge.
Tulemusmõõdik ja soovitud sihttase:
* VIKO piirkonna noorte arv, kes on ühistesse tegevustesse kaasatud. Sihttase: 600 noort.
Väljundmõõdikud ja soovitud sihttasemed:
* Ellu viidud noortealgatuste (laagrid, koolitused) arv. Sihttase: 15 noortealgatust.
* Projektide arv, mille raames on soetatud aktiivses kasutuses olevat tegevusvarustust (spordi-, kunsti-,  
muusikavahendid jms). Sihttase: 5 projekti.

CV saata hiljemalt 22.07.2016 aadressile
kadri.kuusmik@viko.ee.

Lisainfo +372 5822 2877 (Kadri Kuusmik).

MTÜ Virumaa Koostöökogu  
võtab poole kohaga tööle 

PRojEKTiSPETSialiSTi-aSSiSTEndi 
kelle peaülesanne on tegeleda Leaderi tege-
vusgrupi enda siseriiklike ja välisriiklike 
projektidega ning abistada projektitaotlus-

voorude läbiviimisel.

Taotleja meelespea

Eesmärkide saavutamist hindavad indikaatorid

Aastal 2023 on Virumaa Koostöökogu (VIKO) territooriumil välja arendatud Eesti tuntuim seikluslik puhke- ja 
turismipiirkond koos uute ja huvitavate toodete ning teenustega.

Piirkond on maailma mastaabis unikaalne, põimides põlevkivikaevandamise ning mitmekesise looduse keskkonna-
sõbralikul moel üheks tervikuks. 

Virumaa Koostöökogu toel on regioonist kujunenud atraktiivne ning hinnatud elu- ja ettevõtluskeskkond.
Visioonist tulenevalt on VIKO-l tarvis panustada kolme arenguvaldkonda:
1. Ettevõtlus ja turism - (turismi)teenuste arendamine, kohaliku tooraine väärindamine mikroettevõtluse tasandil, 

innovatsioon ettevõtluses, võrgustikutöö, turundus, tootearendus, teenuste kvaliteedi tõstmine, kultuuri (sh suurüri-
tuste) ja sporditegevuse sulandamine turismivaldkonda. 

2. Taristu - uuenduslike planeeringute läbiviimine, vajaliku uue (turismi)taristu arendamine, energiasäästu ja taas-
tuvenergia arendamine. 

3. Kompetentsid - elanike kompetentside tõstmine, sh ettevõtlikkushoiakute kujundamine alates koolist, noorte ja 
alustavate ettevõtjate mentorlus jms.

VISIOON

* Piirkonnas on kasvanud jätkusuutlike 
töökohtade arv ning tõusnud uuenduslike 
kohalikul ressursil põhinevate teenuste ja 
toodete arv ning mitmekesisus.
* Piirkonna võimekus turistide teeninda-
miseks on kasvanud.
* E3. Piirkond kasutab nutikaid energia- 
lahendusi.
* E4. Kogukonna ettevõtlikkushoiakud 
on kõrged, elanike silmaring on lai ja 
oskusteadmiste tase kõrge.
* E5. Noorte ettevõtlikkushoiakud on 
kõrged, silmaring lai ning oskusteadmiste 
tase kõrge.

Strateegilised eesmärgid: Ettevõtluse ja turismi ning taristu arendamise 
valdkonnas rakendatakse kolme investeeringu-
meedet:
• meede 1 - mikroettevõtluse arendamine 
(30% vahenditest),
• meede 2 - turismiteenuste ja -toodete arendamine 
(35%), 
• meede 3 - nutikate energialahenduste kasutusele 
võtmine (15%).
Kompetentsi tõstmise valdkonnas rakendatakse 
kahte peamiselt tegevusi toetavat meedet:
• meede 4 - piirkonna kompetentside tõstmine (13%),
• meede 5 - noorte aktiviseerimine ja kaasamine (7%).

Rakendatavad meetmed
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MEEDE 1 - Mikroettevõtluse arendamine

* Eesmärk: piirkonnas on kasvanud jätkusuutlike töökohtade arv ja/või tõusnud uuendus-
like kohalikul ressursil põhinevate teenuste ja toodete arv ning mitmekesisus. 
* Osakaal kogurahastusest: 30%.
* Abikõlblikud tegevused: investeeringud hoonetesse, taristusse, sisustusse ja seadmetesse, 
seadmete ekspluateerimisega seotud koolitused, investeeringut toetava tarkvara kasutusele 
võtmine, investeeringut toetavate turundustegevuste teostamine. 
* Mitteabikõlblikud tegevused: turismiteenuste ja -taristu arendamine (vt meede 2, toeta-
tavad tegevused), investeeringut ettevalmistavad tegevused (kinnistu ost, projekteerimine 
jms), mootorsõidukite ost, va kui need on vältimatult vajalikud teenuse osutamiseks, põllu-
majandustehnika ost, va väiksemahulised (maksumusega kuni 5000 eurot) põllumajandus-
likud seadmed kohaliku toidu tootmiseks, üldharivad koolitused, projektijuhtimise kulud 
ning püsi- ja halduskulud, vabatahtlik töö, kõik muud Leaderi määrusest tulenevad mitte-
abikõlblikud tegevused ja kulud. 
* Toetuse saajad: mikroettevõtted. 
* Maksimaalne toetusmäär 35 000 eurot, toetuse osakaal on kuni 60% kogumaksumusest. 

MEEDE 2 - Turismiteenuste ja -toodete arendamine
* Eesmärk: piirkonna võimekus turistide teenindamiseks on kasvanud. 
*  Osakaal kogurahastusest: 35%.
* Abikõlblikud tegevused: investeeringud majutus- ja toitlustusasutuste ning muude turis-
mitoodete ja -teenuste arendamisse, investeeringud turismitaristu rajamisse/parendamisse 
(nt viidastamine), investeeringut toetava tarkvara kasutusele võtmine, investeeringut toeta-
vate turundustegevuste teostamine. 
* Mitteabikõlblikud tegevused: investeeringut ettevalmistavad tegevused (kinnistu ost, 
projekteerimine jms), mootorsõidukite ost, va kui need on vältimatult vajalikud teenuse 
osutamiseks, põllumajandustehnika ost, üldharivad koolitused, projektijuhtimise kulud 
ning püsi- ja halduskulud, vabatahtlik töö, kõik muud Leaderi määrusest tulenevad mitte-
abikõlblikud tegevused ja kulud. 
* Toetuse saajad: mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalit-
sused, Virumaa Koostöökogu. 
* Maksimaalne toetusmäär 60 000 eurot, toetuse osakaal on kuni 60 protsenti kogumaksu-
musest, välja arvatud Virumaa Koostöökogu poolt ellu viidavad, kogu piirkonda hõlmavad 
projektid, kus toetuse osakaal on kuni 90%. 

MEEDE 3 - Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine 
* Eesmärk: piirkond kasutab nutikaid energialahendusi. 
* Osakaal kogurahastusest: 15%
* Abikõlblikud tegevused: investeeringud taastuvenergia tootmiseks vajalike seadmete soe-
tamiseks ja paigaldamiseks; investeeringud muude keskkonnasäästlike lahenduste kasutu-
sele võtmiseks, va hoonete soojustamine; investeeringu objektiga seotud koolitused. 
* Mitteabikõlblikud tegevused: võrguinverterid üle 11 kW või mis ületavad tootmisprot-
sessis või hoonetes kuluvat energiahulka aastas üle 10%, hoonete soojustamine, etteval-
mistavad tegevused (projekteerimine, uuringud jms), projektijuhtimise kulud ning püsi- ja 
halduskulud, vabatahtlik töö, kõik muud Leaderi määrusest tulenevad mitteabikõlblikud 
tegevused ja kulud. 
* Toetuse saajad: mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalit-
sused, Virumaa Koostöökogu. 
* Maksimaalne toetusmäär 15 000 eurot, toetuse osakaal on kuni 60 protsenti kogumak-
sumusest.

MEEDE 4 - Maaelu ja turismi kompetentside tõstmine 
* Eesmärk: kogukonna ettevõtlushoiakud on kõrged, inimeste silmaring on lai ja oskus-

teadmiste tase kõrge. 
* Meetme osakaal kogu rahastusest: 13%. 
* Abikõlblikud tegevused: õppereisid ja koolitused, õppeprogrammide ettevalmistamine 

ja läbiviimine, keskkonnateemalised sündmused, ökoinnovaatiliste ja nutilahenduste väl-
jatöötamine, koostöö haridus- ja teadusasutustega, uuringud ja analüüsid, võrgustike ja 
koostöö arendamisega seotud tegevused ja sündmused, tegevuste elluviimiseks vajaliku 
inventari soetamine, koostööprojektide kavandamine ja elluviimine, sh rahvusvaheliselt. 

* Mitteabikõlblikud tegevused: ehitustegevus, külapidude ja muude tähtpäevade korral-
damine, mootorsõidukite ost, stipendiumid, projektijuhtimine, kõik muud Leaderi määru-
sest tulenevad mitteabikõlblikud tegevused ja kulud. 

* Toetuse saajad: ettevõtjad, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsu-
sed, Virumaa Koostöökogu. 

* Maksimaalne toetusmäär 15 000 eurot, sh võivad inventari soetamise kulud toetuse 
mahust moodustada kuni 20%, kuid mitte üle 2000 euro. Toetuse osakaal on mittetulun-
dusühingutel, sihtasutustel ja omavalitsustel kuni 90%, ettevõtetel kuni 60%. 

MEEDE 5 - Noorte aktiviseerimine ja kaasamine
* Eesmärk: noorte ettevõtlikkushoiakud on kõrged, silmaring lai ning oskusteadmiste 
tase kõrge. 
* Meetme osakaal kogu rahastusest: 7%. 
* Abikõlblikud tegevused: noortelaagrite, -malevate jms korraldamine ning nendega seotud 
kulud, ettevõtlikkust arendavad tegevused ning nendega seotud kulud, oskuste arendami-
sega seotud tegevused ning nendega seotud kulud (koolitused jms), siseriiklike õppereisi-
dega seotud kulud, tegevuste elluviimiseks vajaliku inventari soetamise kulud, võrgustike 
ja koostöö arendamisega seotud tegevused ja sündmused, koostööprojektide kavandamine 
ja elluviimine, sh rahvusvaheliselt. 
* Mitteabikõlblikud tegevused: ehitustegevus, külapidude ja muude tähtpäevade korralda-
mine, mootorsõidukite ost, stipendiumid, projektijuhtimine, kõik muud Leaderi määrusest 
tulenevad mitteabikõlblikud tegevused ja kulud. 
* Toetuse saajad: ettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, 
Virumaa Koostöökogu. 
* Maksimaalne toetusmäär on 7000 eurot, millest inventarikulud võivad moodustada 30%. 
Toetuse osakaal on mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja omavalitsustel kuni 90%, ette-
võtetel kuni 60%. 

Eesmärkide saavutamist hindavad indikaatorid

Eesmärk 1/meede 1:
• kohaliku ressursi kasutamine,
• uued/parendatud tooted/teenused,
• uued töökohad.

Eesmärk2/meede 2:
• ööbimiste arvu kasv,
• uued/parendatud turismitooted/-teenused,
• uued töökohad.

Eesmärk 3/meede 3:
• nutikad energialahendused,
• energiasääst,
• oma tarbeks toodetud ja tarbitud taastuvenergia.

Eesmärk 4/meede 4:
• koolitused ja sündmused, mis aitavad kaasa kogukonna ettevõtlikkuse, 
oskusteabe ja silmaringi arengule,
• kaasatud VIKO piirkonna inimeste hulk.

Eesmärk 5/meede 5
• noorte algatused, mis aitavad kaasa ettevõtlikkuse, oskusteabe ja  
silmaringi arengule,
• kaasatud VIKO piirkonna noorte hulk.

Mis on VIKO strateegia ja  
meetmete põhifookused

1. Eelnõustamine VIKO töötajate poolt  
(soovituslik).
2. Taotluste tehniline kontroll VIKO töötajate 
poolt.
3. Vajadusel paikvaatlused investeeringupro-
jektide osas (tegevmeeskond).
4. Juhatuse otsus projektide hindamisele saat-
mise kohta, taotluste edastamine hindamisko-
misjonile. 
5. Taotlejate ärakuulamine (soovijad).
6. Elektrooniline hindamine.
7. Hindamiskoosolek.
8. Juhatuse koosolek ja otsus.

Projektide 
hindamisprotsess:

VISIOON
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MTÜ Virumaa Koostöökogu
www.viko.ee, www.virumaasuda.ee

43406 Kõrtsialuse küla,  Aseri vald
Tel 335 7677, GSM 5822 2877

kadri.kuusmik@viko.ee
ott.penek@viko.ee

Kirjastaja:  MTÜ Askele Loovuskeskus                                   askeleloovuskeskus@gmail.com                                                    GSM 5663 3540

JUULI 
7. - 23.07 Sonda suvepiknike sari erinevates  
kohtades Sonda vallas. 
7. 07 Seitsme Linna Muusika, Mari Kalkun  
Kukruse Polaarmõisas.
8.07  Püssi seerijajooksu 3. etapp Maidla mõisas.
9.07  Lüganuse valla päev Maidla mõisas.
16.07  suvelaat ja Kantküla 775. sünnipäev  
külaplatsil.
16.07  golfivõistlus segapaaridele “Naine ja mees”  
Ojasaare spordiplatsil.
17.07 Uljaste triatlon Uljaste järve ääres. 
23.07 Aseri rannapidu Aseri rannas. 
24.07 avatud talude päev üle Eesti. 

AUGUST 
3. - 14.08 suvelavastus “Kui seda metsa ees ei oleks” 
Kukruse Polaarmõisas. 
6.08 stiiliõhtu Murumängud Ojasaarel - golf, ten-
nis, kroket. Dresscode: 20. sajandi esimene pool, 
kübarad ja kaabud.
13.-14.08 Aidu Cup, veematk, triatlon. 
20.-21.08 Lääne-Virumaa meistrivõistlused golfis 
Ojasaare spordiplatsil.
26.08 Püssi seeriajooksu 4. etapp  
Lüganuse kooli pargis. 
27.08 muinastulede öö Liimala rannas.  

Suvised sündmused 
Virumaa südames

Viru Toit korraldab 24. juulil toimuval avatud talude päeval külastajamängu, kus külastajad peavad läbi käima 
viis kohta Ida-Virumaal, millest viimases ootab neid auhind. 

Viru Toidu külastajamängus tuleb Ida-Virumaa avatud taludest tol päeval läbi käia vähemalt viis, koguda sealt kleepse 
ning viiendas kohas ootab inimest auhind. Milline see auhind on, oleneb sellest, kelle juurde viiendana satutakse - iga 
avatud talu on välja pannud erineva auhinna. 

Virumaa Koostöökogu piirkonnas on avatud talude päeva puhul külastajatele avatud Varja kohvik (kohalik toit), Män-
nituka hobi- ja hobutalu (hobused, kanad, jänesed, iluaiandus), Vendi aiandustalu (köögi- ja teraviljakasvatus, maitse- ja 
lilletaimed, talupood), Vanakõrtsi talu (hobused, rapsi- ja viljakasvatus), ratsaspordiklubi Rider (ratsutamine ja ponisõit) 
ja Purtse kindlus (toitlustus, talutehnika ja loomad).

Viimase juures on üleval ka Viru Toidu telk, kust kohalikku toitu ja loodetavasti ka käsitööd kaasa osta saab. Purtse 
vabatahtlik merepääste tutvustab end ja oma tehnikat ning Purtse kindluse tulevase pruulikoja juures käib õlletegu. 
Lisaks esinevad Kiviõli kunstide kooli lapsed ja Uhtna mandoliiniorkester.

Talud on avatud 10-17. Lisainfo veebilehelt avatudtalud.ee  

Avatud talud kutsuvad  
Viru Toidu tuurile


