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1. Strateegia muutmine ja kinnitamine 
Seoses MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia pehmete meetmete 4 (Piirkonna 
kompetentsid) ja 5 (Noored) väikse toetusmääraga näeme vajadust tõsta toetuse 
maksimummäära, kuna MTÜ Virumaa Koostöökogu piirkonnaülesed tegevused on 
piiratud (kaasatud peab olema kogu piirkond). Kõik ühisprojektid on 2-4 aastase 
tegevuskavaga ning koostööprojektid kuni 3 aastase tegevuskavaga. Hetkel on probleem 
rahvusvahelise koostööprojekti elluviimises kuna tegevused toimuvad 3 aastal, 
laste/noorte laagrid, koostöökohtumised, keskkonna ja ettevõtlustegevused, kalanduse 
propageerimine, erinevate ettevõtete külastamine jne.  

Rahvusvahelise koostööprojekti eelarve on 29 970 €, millele lisandub 10% omaosalust 
33 300€ kokku. Võrdluseks, Soome Leader SEPRA sama projekti kogumaksumus on 
105 775 €. Nemad lisavad kuludesse ka 3 aasta personalikulud.  
Selleks, et ellu viia konkurentsivõimelisi piirkonda katvaid koostöö- ja ühisprojekte 
soovime muuta strateegia meetmelehti järgmiste klauslitega (märgitud boldiga) –  
Meede 4 Maksimaalne toetusmäär - 15 000 €, sh võivad inventari soetamise kulud toetuse 
mahust moodustada kuni 20%, kuid mitte üle 2000 € juhul, kui taotleja on VIKO siis on 

toetuse määr kuni 30 000€, kuid investeeringud pole lubatud.                                                           



Meede 5 Maksimaalne toetusmäär 7 000 € Inventari kulud võivad toetuse mahust 

moodustada kuni 30% juhul, kui taotleja on VIKO siis on toetuse määr kuni 30 000€, 

kuid investeeringud pole lubatud.  
 

OTSUS: Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia 2015-2023 koos järgmiste 
muudatustega.  
Meede 4 Maksimaalne toetusmäär - 15 000 €, sh võivad inventari soetamise kulud toetuse 
mahust moodustada kuni 20%, kuid mitte üle 2000 € juhul, kui taotleja on VIKO siis on 

toetuse määr kuni 30 000€, kuid investeeringud pole lubatud.                                                           
Meede 5 Maksimaalne toetusmäär 7 000 € Inventari kulud võivad toetuse mahust 
moodustada kuni 30% juhul, kui taotleja on VIKO siis on toetuse määr kuni 30 000€, 

kuid investeeringud pole lubatud.  
Esitada strateegia muudatus Maaeluministeeriumile. 
 
Poolthääli 29, vastu ja erapooletuid 0 
 

2. Rahvusvahelise koostööprojekti tutvustamine ja kinnitamine 

Tegevjuht tutvustas rahvusvahelise koostööprojekti „ Nuoret Seprat – Noored Sõbrad“ 
tegevusi ning eelarvet. 

Lisa 1. projekt „Nuoret Seprat – Noored Sõbrad“ 

OTSUS:  Kinnitada rahvusvahelise koostööprojekt  „Nuoret Seprat – Noored Sõbrad“ 

Poolthääli 29, vastu ja erapooletuid 0 
 

3. Muud küsimused 
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