MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek
Purtse kindluses

10.02.2022 nr 1

Algus kell 17.00, lõpp 20.00
Osalejad: 27 hääleõiguslikku liiget: Viru-Nigula vald, Vinni vald,
MTÜ Erra
Kultuuriselts, MTÜ Rannu Külaselts, MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts, MTÜ Lüganuse Küla
Selts, MTÜ Maidla Noored, R.K.Riikal OÜ, Valdus OÜ, Purtse Mõis OÜ, Nameteks OÜ,
Kaupex Arendus OÜ, SKW EESTI OÜ, MTÜ Kiviõli Jahimeeste Ühing, Janapa OÜ, Viru
Maamajanduse OÜ, MTÜ HooliMe, Purtse Vineerikoda OÜ, Pairon OÜ, MTÜ Miila Hiiemäe,
Aero Grupp OÜ, Mereoja Kämping OÜ, Pagarikoda OÜ, OÜ Cleantech, MTÜ Askele
Loovuskeskus, EVISS OÜ, Fonda Invest OÜ.
Külalised: Ragnar Liivaste
Kell 17.00-18.00 ettevõtete külastus Purtse Metall OÜ, Purtse Vineerikoda OÜ ja Purtse
Pruulikoda OÜ. Leader projektide tutvustus.
PÄEVAKORD
1. Koosoleku päevakorra, juhataja ja protokollija kinnitamine
2. Audiitori kinnitamine, majandusaasta aruande auditeerimiseks vastavalt Leader
määrusele.
3. Koostööprojekti „Inspireerime väiketarbijaid rakendama sobivaid taastuvenergia
lahendusi“ kinnitamine.
4. Ühisprojekti „Tugevad kogukonnad“ kinnitamine
5. Rakenduskava 2022 muudatus !
6. Ülevaade strateegia 2015-2023 täitmisest
7. LEADER tegevusgrupi MTÜ Virumaa Koostöökogu LEADER strateegia perioodiks
2023–2027 ettevalmistamise toetuse taotlemine ja tegevuskava vastuvõtmine ja
kinnitamine
8. Muud küsimused

********
1.

Koosoleku päevakorra juhataja ja protokollija kinnitamine

Juhatuse esimees tegi ettepaneku päevakorra punkt 3. Rakenduskava 2022 muudatused
tõsta punktiks 5, peale projektitaotluste tutvustamist ja kinnitamist.
Tegevjuht tegi ettepaneku koosoleku juhatajaks valida Andrea Eiche ning juhatuse
esimees tegi ettepaneku valida protokollijaks Kadri Kuusmiku.
Lisa 1. Päevakord

OTSUS: Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosoleku päevakord. Ühehäälselt
kinnitati koosoleku juhatajaks Andrea Eiche ja protokollijaks Kadri Kuusmik
Poolthääli 27 vastu ja erapooletuid 0

2.

Audiitori kinnitamine, majandusaasta
vastavalt Leader määrusele.

aruande

auditeerimiseks

Vastavalt kehtivale Leader määruse nr 11 Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADERprojektitoetus, § 21 lõige 5 punkt 9) alusel esitab tegevusgrupp PRIA-le majandusaasta
kohta vandeaudiitori kinnitatud rahandusinformatsiooni, milles on märgitud kohaliku
tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulud ja kulud
ning muud tulud ja kulud, mis ei ole seotud kohaliku tegevusgrupi toetusega või
projektitoetusega, kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.
Tegevjuht teeb ettepaneku kinnitada audiitoriks Audest Audiitorteenused OÜ.
Lisa 2. Pakkumine
OTSUS: Kinnitada audiitorteenuse pakkujaks Audest Audiitorteenused OÜ
Poolthääli 27 vastu ja erapooletuid 0

3.

Koostööprojekti „Inspireerime väiketarbijaid rakendama sobivaid
taastuvenergia lahendusi“ kinnitamine.

Koostööpartnerid: Pärnu Lahe Partnerluskogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Hiidlaste
Koostöökogu ja Virumaa Koostöökogu
Eesmärk: Väiketarbijate teadlikkuse tõstmine, taastuvenergia lahenduste väljatöötamine.
Tegevused: 1. Koostatakse neli enamlevinud ventilatsiooni, elektri- ja soojusenergia
tootmise-tarbimise kombineeritud lahenduse tüüpskeemi, mis sobivad kasutamiseks
eelkõige maapiirkonna väiketarbijatele.
2.
avatud seminar ja õppereis tutvustamaks nelja ventilatsiooni, elektri- ja
soojusenergia tootmise kombineeritud lahenduse tüüpskeemi ja tutvutakse kohapealsete
töötavate lahendustega.
3.
Tutvustatakse seminaridel rahvusvahelise koostööprojekti: „OFF-GRID Renewable
Energy DIY for rural development“ tulemusi ja „Miila Maheaed“ energialahenduste
kogemusi.
4.
Külastatakse Müncheni Intersolar 2023 energiateemalist sh. päikeseenergia ja
salvestustehnoloogiate messi, kusjuures iga tegevusgrupp kannab ühe projekti kaasatud
eksperdi välisreisi kulu.
5.
Kommunikatsioonitegevuste
kaudu
tutvustatakse
energiatõhusaid
taastuvenergia- ja mikrokliima kompleksseid lahendusi maapiirkonnast ja edulugusid

laiemale avalikkusele Eestis. Koostatakse temaatilised tutvustavaid artiklid seminaridelt
ja avalikustatakse neid LEADER infokanalites ja veebilehel s.h. www.off-grid.rocks.
6.
LEADER tegevusgrupid omandavad kogemusi, millistel eeldustel saab
energiatõhusaid energia ja mikrokliima lahendusi rakendada kohalikul tasandil ning saab
informatsiooni planeerimaks jätkutegevusi uueks programmperioodiks 2023-2027.
Eelarve: Projekti eelarve kokku 77990,07 millest toetus 70191,06. VIKO projekti
maksumus on 16370 ja toetus 14733 eurot nendele summadele lisandub lisategevuste
eelarve 6213,94.-. Projekti abikõlbulik maksumus kokku 22 583,94 ja toetus 20 325,55
eurot.
Lisa 3. Koostööprojekti „Inspireerime väiketarbijaid rakendama sobivaid taastuvenergia
lahendusi“
OTSUS: Kinnitada koostööprojekt „Inspireerime väiketarbijaid rakendama sobivaid
taastuvenergia lahendusi“ abikõlbulik maksumus kokku 22 583,94 ja toetus 20 325,55
eurot.
Poolthääli 27 vastu ja erapooletuid

4.

Ühisprojekti „Tugevad kogukonnad“ kinnitamine

Ühisprojekt: Virumaa Koostöökogu ja Kõrtsialuse Küla Selts
Partneri panus: 4 seminari ruumirent tasuta
Projekti kestvus: Märts 2022 - Juuni 2024
Eesmärk: Projektitaotluse peamiseks eesmärgiks on rakendada vihmavarjuprojekti ideed
ning tagada piirkonnas tugevad kogukonnad erinevate kaasavate sündmuste, tegevuste
läbiviimise toetamisel. Projekt suurendab ühistegevuste rakendamist piirkonnas, kuna
kolmandal sektoril on võimalik toetust taotleda lihtsustatud korras.
Tegevused: seminarid taotlejatele ja taotluste hindajatele; taotlusvoorud; kord kvartalis
erinevad üritused/sündmused/koolitused/õppereisid jne kolmanda sektori poolt.
Eelarve: 30 000 toetus kogu maksumus 33 000
Lisa 4. Ühisprojekt „Tugevad kogukonnad“
OTSUS: Kinnitada ühisprojekti taotlus „Tugevad
maksumusega 33 000 eurot, millest toetus 30 000 eurot.

kogukonnad“

abikõlbuliku

Poolthääli 27 vastu ja erapooletuid

5.

Rakenduskava 2022 muudatus

Rakenduskava eelarvet muudame projektieelarve osas. Võtame kasutusele kõik eelmise
vooru jäägid ja odavnemised loobumised, mida toob välja PRIA statistika. Uue
taotlusvooru ajaks on 01.-08.04.2022

Eelnevalt rakenduskavaga tegevusgrupile eraldatud projektitoetus summas 50 946,94
eurot jaguneb meetme 3 ja meetme 4 vahel, koostööprojekti ja ühisprojekti elluviimiseks.
Lisa 5. Rakenduskava 2022
Meetme nr

Strateegia meetme nimetus

Kavandatav eelarve

Taotletav
projektitoetuse
summa

1

Mikroettevõtluse, turismiteenuste
ja-toodete arendamine

218 498,22

218 498,22

01.-08.04.2022

73 182,37

73 182,37

01.-08.04.2022

100 037,17

COVID meede
2
3

Nutikate energialahenduste
kasutusele võtmine

120 984,11

4

Noorte aktiviseerimine ja
piirkonna kompetentside tõstmine

30 000,00

Kokku

442 664,70

sh. kohaliku
tegevusgrupi poolt
esitatavate
projektitoetuste
taotluste eelarve

391 717,76

Projektitoetuse taotluste
vastuvõtuaeg

20 946,94

01.-08.04.2022
VIKOsaab esitada aasta jooksul

30 000,00

VIKOsaab esitada aasta jooksul

50 946,94

OTSUS: Kinnitada rakenduskava eelarve muudatus vastavalt lisa 5-le. Avada taotlusvoor
01.-08.04.2022.
Poolthääli 27, vastu ja erapooletuid 0

6.

Ülevaade strateegia 2015-2023 täitmisest

Meede

Toetust määratud

Taotluste arv

% kogu eelarvest

M 1. Mikroettevõtluse
arendamine
M 2. Turismi teenuste ja
toodete arendamine
M 3. Nutikad
energialahendused
M 4. Piirkonna
kompetentside
arendamine
M 5. Noorte kaasamine
Eraldi eelarve
COVID meede

1 004 407,33

59

41,53 %

917 182,92

41

37,92 %

118 079,70

13

4,88 %

278 178,87

17

11,50 %

100 628,69

11

4,16 %

32 718,60

12

30,89%

Vald

Taotluste arv
78

Toetuse
summa
1 272 726

Katkestanud
projektid
6

Katkestanud
summa
108 212

Lüganuse
Aseri piirkond

29

537 501

2

92 980

Rägavere
piirkond

18

174 318

Kohtla vald

16

126 829

Viru Toit

2

29 975

Virumaa
Koostöökogu

10

308 003

7.

1

6868

LEADER tegevusgrupi MTÜ Virumaa Koostöökogu LEADER strateegia
perioodiks 2023–2027 ettevalmistamise toetuse taotlemine ja
tegevuskava vastuvõtmine ja kinnitamine

LEADER sekkumise üldeesmärgiks on maapiirkondades atraktiivse elu- ja
ettevõtluskeskkonna ning aktiivsete ja ühtehoidvate kohalike kogukondade terviklik
arendamine läbi LEADER põhimõtte.
Spetsiifilisteks eesmärgid:
• ettevõtluse arendamine, eelkõige uute tasuvate töökohtade ja/või innovaatiliste
lahenduste kaudu
• kohalike kogukondade, elanike ning noorte tulevikuliidrite võimestamine
• teenuste kättesaadavuse parandamine, sh läbi kogukonnateenuse arendamise
• keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja ringmajandust propageerivate) lahenduste
välja töötamine ja rakendamine
• maaelu positiivse kuvandi säilitamine ja propageerimine, sh arukate külade
edendamine.
Taotlusvoor tegevusrühmadele eeldatavasti 15.03 - 31.03.2022 (e-PRIA-s)
toetust saab taotleda kohalik tegevusrühm (MTÜ)
• tegevuspiirkond on kohaliku tegevusrühma liikmeks olevate valdade, sh vallasiseste
linnade ja linnade territoorium, mis asub maalises ja väikelinnalises asustuspiirkonnas.
• tegevuspiirkonna elanike arv on 10 000 kuni 150 000 (Statistikaameti 1.01.2021. a
andmed) VIKO koos Kiviõliga 10 563 elanikku
• tegevuspiirkonna elanike arvus on lubatud põhjendatud erandid, mille aluseks on
kohaliku tegevusrühma saarelisus, kultuurilis-etniline eripära või tegevuspiirkonna
asustustihedus suurusega alla kümne elaniku ruutkilomeetril.
• tegevuspiirkonna moodustavad ühiste majanduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete
huvidega vallad ja linnad, mille territooriumid kuuluvad samasse geograafilisse piirkonda
MTÜ liikmeks peab olema vähemalt kaks kohaliku omavalitsust, vähemalt üks sama
kohaliku omavalitsuse territooriumil tegutsev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja ja
vähemalt üks mittetulundusühing või sihtasutus
• tegevuspiirkonna piirid ühtivad selle liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse piiridega,
välja arvatud seal, kus kohalik omavalitsus kuulub mitmesse tegevusrühma

• kohaliku tegevusrühma tegevuspiirkond
tegevusrühma tegevuspiirkonnaga.

ei tohi kattuda teise kohaliku

* Omavalitsused, kes kuuluvad mitmesse tegevusgruppi uurivad, kas VIKO liikmed on
valmis jätkama selliselt või ootavad muutusi.
Strateegia ettevalmistava toetuse tegevuskava kinnitab üldkoosolek muutmine
delegeerida juhatusele. Muuta saab sisulist tegevust nt. 2 seminari asemel toimub 4 jne.
Toetatavad tegevused:
1) tegevuspiirkonna sidusrühma võimestamine ja koolitamine
2) tegevuspiirkonda käsitleva uuringu tellimine
3) tegevuspiirkonna sidusrühmaga konsultatsiooni pidamine või eksperthinnangu
tellimine
4) kohaliku tegevusrühma toimimine.
Eelarve: 1.) toetuse esimene osa: 34 500 eurot tegevusrühma kohta 2.) toetuse teine osa
oleneb tegevusrühma tegevuspiirkonna elanike arvust (alla 16 000 elaniku) 11 000
eurot 3.) toetuse kolmas osa oleneb tegevusrühma tegevuspiirkonna pindalast (alla 1000
km²) 5000 eurot. VIKO eelarve kokku 50 500 eurot
Tegevjuht tutvustas strateegia ettevalmistava tegevuskava
Lisa 6. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava
OTSUS: MTÜ Virumaa Koostöökogu võtab vastu ja kinnitab strateegia ettevalmistamise
tegevuskava ning taotleb uue LEADER strateegia perioodi 2023–2027 ettevalmistamise
toetust. LEADER tegevusrühm MTÜ Virumaa Koostöökogu jätkab tegevust piirkonnas Lüganuse vald, Vinni valla osana endine Rägavere valla geograafiline territoorium - Aarla
küla, Aasuvälja küla, Kantküla, Kõrma küla, Lavi küla, Miila küla, Mõedaka küla,
Männikvälja küla, Nurkse küla, Nõmmise küla, Põlula küla, Sae küla, Uljaste küla, Ulvi küla
ja Viru-Nigula valla osana endine Aseri valla geograafiline territoorium - Aseri alevik,
Aseriaru küla, Kalvi küla, Kestla küla, Koogu küla, Kõrkküla, Kõrtsialuse küla, Oru küla,
Rannu küla.
Poolthääli 27, vastu ja erapooletuid

8.

Muud küsimused

Andrea Eiche

Kadri Kuusmik

Koosoleku juhataja

Protokollija

