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Aprilli
esimese
nädala
lõpuks
selguvad hindajate paremusjärjestus
projektitaotlustele. Juhatus koguneb
12.04.17 ning peale seda esitab
juhatus hindajate paremusjärjestuse
lõpliku otsuse saamiseks PRIA-sse.
MTÜ Kohalik Toit üldkoosolek

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD

11.04.2017 ootab MTÜ Kohalik Toit kõiki
liikmeid üldkoosolekule. Täpsem info
www.virutoit.ee

MTÜ Virumaa Koostöökogu II taotlusvoor on lõppenud!
Kokku laekus 26 projektitaotlust abikõlbliku maksumuseg kokku lausa
1 000 846,62 €, sellest toetust taodeltakse 457 424,16 €. Peale tehnilist
kontrolli ja hindamist nimetatud summad kindlasti muutuvad.
On väga heameel tõdeda, et investeeringud, mida piirkonda tehakse,
on suured.
Veidi menetlusest - 1 projekt ei jõudnud e-priasse enne taotlusvooru
lõppu 27.02.2017 südaööl vaid 28.02.2017 kell 00.01.29. Nimetatud
projekti menetlusse ei anta.

Avatud talud päev tuleb ka seekord
Maaeluministeerium on väljastanud
esmase uudise, et Avatud talude
päev
toimub
käesoleval
aatal.
23.07.2017 kella 10.00-17.00. Sellel
päeval on avatud on erinevate
maaettevõtete
uksed.
Infopäev
huvilistele on tulemas MTÜ Kohalik Toit
eestvedamisel juba 27.04.2017 Jõhvis.
Vaata täpsemat infot www.virutoit.ee

Ettevõtluse meetmesse laekus kokku 4 projekti ning eelarvet jääb tänu
2016.a. jääkidele ülegi. Meede 2 turismitooted ja teenused on reeglina
kõige populaarsem meede, mis on lõhki ja konkurents on väga tihe.
Laekus 13 projekti + 1, mis ei lähe arvesse kuna laekus valel päeval.
Kokku

esitati

ühisprojekte

8

nendest

piirkonna

kompetentside

meetmesse 3 projekti ja noorte meetmesse 5 projekti.
Tehnilise kontroll on teostatud ning hindamisele läks kokku 22 projekti.
Kõikidel taotlejatel oli võimalik kaitsta oma projekti hindajate ees 29. ja
30 märtsil.
Lõplikud vastused MTÜ Virumaa Koostöökogu projektitaotluste kohta
saadakse aprillikuu lõpus. Peale hindajate otsust edastatakse taotlused

Austria õppereis
Taastuvenergia teemaline õppereis
toimub juba 17.-20.04.2017 Austrias
Landecki piirkonda. Päevakava siin
http://viko.ee/index.php?id=8&p=&a=
244#read
MTÜ Virumaa Koostöökogu
üldkoosolek toimub 13.06.2017
Täpne
päevakava,
asukoht
ja
ajakava maikuus. Broneeri kalendris
kuupäev. Ettepanekud päevakavasse
on juba oodatud.

PRIAsse ning nemad alustavad uut kontrolli.
Osutame tähelepanu asjaolule, et lõpliku JAH või EI otsuse teeb siiski
PRIA.

SOOVIME TEILE HEAD
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Nuoret Seprat - Noored Sõbrad rahvusvaheline koostööprojekt
Ahoi, meie noored sõbrad, kaaslased ja lapsevanemad!
Suvi ei ole enam mägede taga ja õige aeg koolivaheajaks plaane teha.
Anname teada, et MTÜ Virumaa Koostöökogul (VIKOl) küpseb üks vahva rahvusvaheline projekt. Noortele
merelõvidele, matkahuvilistele ja suurtele kalandushuvilistele! Projekti raames on meie noortel juba juunis
võimalus osaleda rahvusvahelises purjetamislaagris Soomes Haminas, Virumaa Rannakalurite Ühingu laagris
ja augustis matka/loodus-laagris Virumaa Koostöökogu piirkonnas. Projekti on oodatud noored, kelle
elukohaks on kas Aseri, Lüganuse, Kohtla, Sonda või Rägavere vald.
Projektil on neli partnerit - 2 Soomest ja 2 Eestist. 2 aastase projekti raames viiakse ellu 6 laste- ja noortelaagrit,
3 Soomes ja 3 Eestis.
Projektil on oma Facebooki lehekülg, kus saad asjadel silma peal hoida https://www.facebook.com/NuoretSeprat-Noored-Sõbrad-1830552247203935/. Ka Virumaa Koostöökogu kodulehel ja facebooki lehel on värske
info olemas www.viko.ee ja https://www.facebook.com/MTÜ-Virumaa-Koostöökogu-436474633135330/
Täpsem info peagi tulekul. Hoidke silma peal ja kätt pulsil !
Soome ja Sood
09.-10.03.2017 MTÜ Virumaa Koostöökogu oli külas Soome Leader tegevusgrupil Pohjois Satakunta
http://www.aktiivinen.fi/leader_pohjois-satakunta/yhteystiedot Esimene kohtumine toimus rahvusvahelisel
konverentsil LINC 2016. aastal. Soomlased otsivad nimelt koostööpartnereid soode ja geopargi teemalisse
koostööprojekti. Kuna VIKO ise on teinud projekti „Noored sohu“ siis siit ka kokkupuutepunkt. Õppekäik
Soome toimus 09.-10.03.2017 ning osalejaid oli 5 asemel 4 Kaja Kreisman, Valdek Haugas, Anneli Bobrov ja
Ahto Täpsi. Õppekäigul tutvuti erinevate Leader projektiga.
Juhatuse liikme Kaja tagasiside:
Soomes käisime Jämijärvi ümbruses asuvas puhkepiirkonnas. Kogu puhkepiirkonna süda on ammu suletud
väikelennukitehase hoonetekompleks, kuhu täna on rajatud matkakeskus koos loodusõppe klassiga,
suusatunnel, mis võimaldab ka suvel suusatada, majutushooned 800 inimesele ja söögikoht. Suvel kasutavad
piirkonda aktiivselt matkajad, korraldatakse lastelaagreid ja sõjaväelist väljaõpet, toimuvad rahvusvahelised
lennundusüritused. Talvel on piirkonnas sadu kilomeetreid suusaradu. Koolidele on loodud võimalused
aastaringseks õuesõppeks jms.
Veel külastasime kahte kooli. Gümnaasiumi, kus üks õppesuundadest on loodusõpe. Meile näidati filme
soodes toimuvatest õppepäevadest, kooli laboratooriume. Palju kasutati kaasaegset tehnikat. Nägime
õppetundi, kus üks haige olev laps osales tunnis läbi Skype ühenduse. Väga huvitav oli see, kuidas soomlased
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olid suutnud loodusõppe siduda noorte võimalike tulevaste töökohtadega. Koolis õpetati muuhulgas ka
erinevaid metsa hoidmise ja majandamisega seotud tööprotsesse.
Teine kool, mida külastasime oli armas väike külakool, kus segaklassides õppis alla 30 õpilase sh neli puudega
last. Kogu koolipere oli sõbralikult ühes ruumis koos ja vaatamata suhtelisele lärmakusele, tundus koolitöö
minevat ladusalt. Rõhk oli pandud laste elulistele oskustele ja ka koolitöös ise hakkama saamisele. Näiteks anti
nädalavahetuseks kodutöid, mis võisid olla kodune autopesu või nõudepesumasina täitmine. Laps pidi siis
hiljem koolis kirjeldama, kuidas ta kodus nõud masinasse pani, millised pesuvahendid lisas ja kuidas masina
käima pani.
Külastasime piirkonna Leader grupi kontorit. Pikalt rääkisime soomlaste rajatavast Geopargist, mis hõlmab
mitme omavalitsuse territooriumile jäävad metsa ja sooalad.
Kõigile valmistas suure elamuse kohaliku väiketööstuse külastus. Kohalikust soost pärit turbast on teadlaste
abiga hakatud tootma heli summutavaid seinapaneele, mida kaetakse piltidega, lõigatakse kujunditeks,
pressitakse kõvadeks plaatideks, tehakse kirste ja urne jne. Kohalik omanik, kohalik tooraine ja kohalikud
töötajad ning turustamine üle maailma. Jäime Soomes käiguga rahule, uusi ideid tekkis kõigil osalejatel. Ja mis
peamine, saime veendumuse, et oma "Noored sohu" projektiga oleme õigel teel.

Matk Sirtsi Soos
Virumaa Koostöökogu juhatus on ilmselt kõige aktiivsem tegutseja looduses, kes kaasab ka oma liikmeid
matkadele. Aga teisiti ei saakski! Meie ümber on nii palju kaunist loodust otse Virumaa Südames.
Seekordne matk viis seltskonna lõpuks Sirtsi sohu ... just, just sinna kuhu veebruarikuu Äripäeva artikkel saatis.
Ettevõtja Jussi Pärnpuu: "Valitsuse tava alustada nädalat maksuideedega peletab investorid Sirtsu sohu". Kaja,
ettevõtja Virumaa Südames: „Meie, Virumaa südame turismitegijad, saame selle üle ainult rõõmustada ja
ootame Sirtsu sohu lisaks investoritele ka valitsust, ettevõtjaid ja kõiki teisi. Omalt poolt pakume majutust,
toitlustust ja giiditeenust. KÕIK SIRTSU SOHU!„
Kas pole vahva! Meie oleme igatahes valmis ja koos retkejuhi Ahto Täpsiga, sai Sirtsi soos käidud. Tõdesime, et
investeerimispinnas on valmis.
Tegelikult ei olnud matk sohu niisama, see oli ennekõike sammu- ja mõttetalgud koos. Nimelt on VIKOl projekt
"Noored sohu", mille raames tehakse ka kolme soosse korralikud kaardid, tähistused loodusesse ja infotahvlid.
Kõige paremini oskavad öelda ikka inimesed ise, milline see matkarada olema peaks, mida sa seal näha
soovitakse, milliseid lugusid kuulda ja palju muud põnevat. Küll siis need investorid ja valitsus ka tulevad.
Pildid kodulehe galeriis http://viko.ee/index.php?id=10&a=70
VIRUMAA SÜDAMES ON MÕNUS ELADA..…… TUNNED?
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