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MTÜ Virumaa Koostöökogus lõppes projektitaotluste vastuvõtt
Uus periood, esimene taotlusvoor – kõik on veel võimalik,
põnevaid projekte jätkub – puudu oli vaid reisilennuk!
MTÜ Virumaa Koostöökogul oli taotlusvoor avatud 15.-19.08.2016.
Kokku laekus 26 projekti, millest hindamisele pääses 21 taotlust. 5
projektitaotlust ei läbinud tehnilist kontrolli. Kõige populaarsemaks
meetmeks osutus meede 2 „Turismi tooted- ja teenused”, mis ei
tulnud üllatusena. Populaarsuselt järgmisel kohal on meede 1
„Mikroettevõtluse arendamine”, kuhu laekus 8 projekti. Väga
vaikselt kombati ka meedet 3 „Nutikad energialahendused”, mis
on uus ja esmakordselt rakendust leidev meede VIKO piirkonnas.
„Piirkonna kompetentside tõstmise“ meetmesse laekus 2 ja
meetmesse 5 „Noorte aktiviseerimine ja kaasamine” laekus 1
projekt. MTÜ Virumaa Koostöökogu esitas ise 2 piirkonnaülest
projekti kuhu kaasab nii turismiasjalised kui ka noored. Statistikast
niipalju, et taotlejatest 13 olid MTÜ Virumaa Koostöökogu liikmed,
6 mitteliikmed ja 2 VIKO projekti. 5-st tehnilist kontrolli mitteläbinud
taotlejast olid 3 liikmed ja 2 mitteliikmed.
Osutame tähelepanu:
1. Selleks, et toetust taodelda ei pea olema VIKO liige –
pigem näidata, et ollakse piirkonnas tegutseja alal, millele
toetust taodeldakse.
2. Tegevpersonal (kontor), teeb tehnilist kontrolli –
tähelepanu osutatakse puuduvatele ja/või valesti
täidetud dokumentidele. Tegevpersonal ei pea omama
loovust, et teie projektid saaksid toetust – loovus on
taotleja enda tugevus!
3. Selleks, et taotlust esitada soovitame eelnevalt
konsulteerida projektispetsialistiga!
4. Tegevpersonal toetab kõiki projekte; hindamise töörühm
hindab ja otsustab, milline projekt on parim piirkonna
arenguks. Lõpliku otsuse teeb siiski PRIA!
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Lähiajasündmused
06. ja 07.09.2016 Rägaveres Ulvi
klubis seenenäitus kella 10.00-14.00.
Lisaks teemakohast kirjandust ning
väike valik seenehoidiseid.
08.
ja
09.09.2016
Virumaa
Koostöökogu
projektitaotluste
hindamise
töörühm
koguneb
Maidlas,
et
kuulata
ära
projektitaotlejaid.
Kõikidele
hindamisele saadetud projektide
taotlejatele
antakse
võimalus
tutvustada ise oma tegemisi ning
hindajad saavad võimaluse küsida
täpsustavaid lisaküsimusi.
10.09.2016
korraldab
MTÜ
Lüganuse Küla Selts esmakordselt
Maarahva Laada külaplatsil. Algus
juba kell 10.00. Müügil kohalik toit,
põllumajandus- ja aiasaadused,
istikud, käsitöö ja palju muud
põnevat.
Lubatakse
rikkalikku
kultuuriprogrammi,
laadaoksjon,
laadaloterii ja ajaloonäitus. Päeva
lõpetab kell 19.00 laadasimman.
17.09.2016
Aidu
veealuste
metsade
öine
avastusretk
algusega kell 19.00. Korraldajaks
Matkajuht OÜ.

NB! Alates 01.septembrist 2016
on MTÜ Virumaa Koostöökogul
poole
kohaga
töötaja
projektispetsialist – assistent
Keit
Lipp.
Uue
töötaja
ülesandeks
on
VIKO
rahvusvaheliste ja siseriiklike
projektide juhtimine.
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PROJEKTITAOTLUSTE MENETLEMISE AJAKAVA
05.-15.09.2016 MTÜ Virumaa Koostöökogu hindamise töörühma
liikmed tutvuvad projektitaotluste dokumentidega.
08. ja 09.09.2016 Projektitaotlejate ära kuulamine.
15.09.2016 hindamise töörühma liikmed esitavad tulemused MTÜ
Virumaa Koostöökogule.
19.09.2016 koostatakse taotlustest paremusjärjestus ning töörühma
esimees esitab dokumendi MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatusele.
22.09.2016
koguneb
MTÜ
projektitaotluste kinnitamiseks.

Virumaa

Koostöökogu

juhatus

Veel põnevat
2 nädala jooksul peale juhatuse otsuse kinnitamist, esitab MTÜ
Virumaa Koostöökogu kõik taotluseid puudutavad dokumendid
Kohalik
Toit
külastas
PRIA-sse. Tehakse klikk VIKO poolt e-prias „ei kinnita“ või „kinnitada MTÜ
Hiiumaa kohvikutepäeva
projektitaotlus“.
Alates klikist menetleb PRIA projektitaotluseid 60 tööpäeva!
Seniks, kannatlikku meelt!
Räpina külaselts Leevakk Virumaa Südames 12.07.2016:
Tuleb mainida, et nii toredat seltskonda annab soovida! MTÜ
Virumaa Koostöökogu on võõrustanud Virumaa Südames erinevaid
gruppe ja huvilisi, kuid mitte kunagi pole tuldud külla 46-si. 12.07.2016
saadi esimesed ristsed kätte. Kiidan, kiidan - kogu pikk ja põhjalik
päevaprogramm sai väga täpselt läbitud. Alustasime kell 09.30
Oandul ja lõpetasime 20.30 Ojasaarel. Kogu päev sai kenasti
kajastatud ka MTÜ Virumaa Koostöökogu Facebooki lehel. Vaata
järele!

Külaselts Leevakk Aidus 12.07.2016
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04.-05.08.2016 külastasid Viru
Toitu
tootvad
tootjad
ja
toitlustajad Hiiumaad. Eesmärk
oli tutvuda tuntud ja põneva
sündmusega, milleks on Hiiumaa
kohvikutepäev. 2 pikka ja
põnevat päeva täis kohalikku
toitu, üritusi ja inimesi. Loe
mõlema päeva kohta MTÜ
Kohalik
Toit
veebilehelt
www.virutoit.ee
24.-26.08.2016 toimus Jänedal
Maamajanduse
Infokeskuses
rahvusvaheline Leader koostöö
laat,
mille
eesmärgiks
oli
erinevate
tegevusgruppide
rahvusvaheliste
suhete
ja
võimaluste
loomine.
VIKO
juhatuse liige, Valdek Haugas,
osales
koostöö
laadal, et
kohtuda
VIKO
partneriga
Soomest, Leader tegevusgrupp
SEPRA-ga. Kohtumisel täpsustati
noorte projekti teemasid ning
partnereid. Loodame kaasata
projekti ka Kala Leaderit nii
Soome poolt kui ka Eestist,
kelleks on Virumaa rannakalurite
Ühingu MTÜ.
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