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MTÜ Virumaa Koostöökogu

TULEMAS

Kõrtsialuse küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa
www.viko.ee
www.virumaasuda.ee
FB -Virumaa Koostöökogu

Üldkoosoolekust ja otsustest
12.01.2018 toimus Virumaa Koostöökogu üldkoosolek. Päevakavas oli

09.–11.02.2018
MTÜ
Virumaa
Koostöökogu turismiasjalised ja MTÜ
Kohalik Toit liikmed messil TourEst 2018.

mitu olulist punkti, mida ühiselt läbi arutada ja mille osas otsustada.
Nimelt tegi Virumaa Koostöökogu juhatus ettepaneku tõsta kolme
meetme maksimum-määrasid:
✓

meede 1 (ettevõtlus) maksimum-määr 35 000-lt kuni 50 000 euroni;

✓

meede 3 (energia) maksimum-määr 15 000-lt kuni 25 000 euroni;

✓

meede 5 (noored) maksimum-määr 7000-lt kuni 15 000 euroni sh
investeeringud kuni 5000 eurot.

Esimeseks

põhjuseks

on

taotlejate

võimaluste

suurendamine

–

ettevõtluse meede lubab peale seadmete soetuste ka erinevaid
renoveerimis- ja ehitustöid, mis võtavad enamasti eelarvest suure osa;
energia

meetme

vastu

on

tõusnud

huvi,

tehakse

aktiivselt

energiaauditeid ja on taotletud toetust ka seadmetele, kuna tegemist
on pigem kallineva valdkonnaga, siis sealt ka võimaluste suurendamine
taotlejatele; kolmandaks on kahe aasta jooksul tehtud erinevate
liikmete poolt ettepanekuid, et toetuste summasid võiks suurendada,
eriti pehmetes meetmes, kus on 2-aastane projekt ja toetussumma seni
olnud vaid 7000 eurot. Lisaks on oluliseks asjaolu, et tegevusgrupp peab
jälgima,

et

kasutatud

toetuseks
ning

eraldatud

suunatud

vahendid

Virumaa

saaksid

Koostöökogu

õigeaegselt
piirkonna

arendamisesse.
Kuna

02.-03.02.2018 – Projektispetsialist Keit
Lipp ja juhatuse liige Gerri Alamets
osalevad rahvusvahelise koostööprojekti
„Noured seprad – noored sõbrad“
töökoosolekul Haminas. Arutatakse 2018
toimuvate
rahvusvaheliste
laagrite
teemat
ning
suvise
suurürituse
„Sõbralaat“ toimumist.

senised projektitaotluste eelarve jäägid on suured siis MTÜ

29.01.–13.02.2018
tegevjuht
Kadri
Kuusmik viibib puhkusel. Kiireloomuliste
küsimuste korral palun võtke ühendust
projektispetsilist
Ott
Penekuga
või
juhatuse esimehe Andrea Eichega.
Turismimessil on kontaktisikuks Kaja
Kreisman ja toidu alal Sigrid Välbe.
15.02.2018 – koostööprojekti „Pealinnast
piirilinna“ avaseminar Rakveres Aquas.
19.02.2018 – Taotlejatele infopäev,
algusega
kell
17.00
Lüganuse
Kultuurikeskuse, Püssi kultuurimajas.
22.02.2018
–
hindamise
töörühma
liikmetele koolitus „Hindamine läbi epria“ algusega kell 15.00 Toila SPA-s.
Koolitus
toimub
koos
Kirderanniku
Koostöökogu
hindajatega
ning
õppepäeva viib läbi PRIA ametnik Taavi
Kurvits.
Palun
võimalusel
kindlasti
osaleda!
16.03.2018
–
MTÜ
Kohalik
Toit
tunnustusüritus „Viru Toit parimad 2017“

Virumaa Koostöökogu juhatus tegi ettepaneku tõsta kõik jäägid
meetmesse 2 Turismitooted ja -teenused, mis on kõige populaarsem ja
konkurentsiga meede. Ainsana jäid puutumata meede 1 Ettevõtluse
arendamine jäägid.
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LEADER-MEETME TAOTLUSVOOR
ON AVATUD LÄBI E-PRIA
17.-25.03.2018
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17.-25.03.2018 toimuva taotlusvooru kogueelarve on 841 473 eurot
Meetme 1 Mikroettevõtluse arendamine eelarves läheb toetustele 262 088 eurot ning toetuse maksimummäär peale ministeeriumi poolset kinnitamist jääb 50 000 eurot. Meede 2 Turismitoodete ja- teenuste meede
eelarves on 405 862 eurot ning toetusmäär on jätkuvalt 60 000 eurot. Energia meetmes läheb toetustele
74 366 eurot, toetuse maksimum-määr peale ministeeriumi poolset kinnitamist jääb 25 000 eurot. Piirkonna
kompetentside arendamise meede 4 eelarve on 64 451 eurot, toetuse maksimum-määr 15 000 eurot ja
Noorte aktiviseerimise ja kaasamise meede 5 eelarve on 34 704 eurot ning toetuse maksimum-määr peale
ministeeriumi poolset kinnitamist jääb 15 000 eurot.
Aastast 2019 hakkab PRIA jälgima tegevusgruppide 20/80 toetuste kasutamise suhet ning sanktsioneerima
tegevusgruppe vastavalt eelarvete kasutamisele. Nii suures osas, kui on projektitoetusi elluviidud, arvutatakse
20% tegevusgrupi toetuse osa. St, selleks, et kaitsta tegevusgrupi eelarve vähendamist teeme ettepaneku
investeeringumeetmetesse (M1, M2 ja M3) lisada rakenduskava meetmelehele tingimus, et taotlejal on
kohustus üheksa kuu jooksul deklareerida 33% investeeringutest PRIA-le (kogu projekti maksumusest 33%).
Klausliga, *kui selgub, et investeeringute tegemist takistavad asjaolud on aktsepteeritavad, siis võib taotleja
selgituse esitada ning pikendada tegevuste elluviimist 3 kuud.
Omavalitsuste liikmemaks tõuseb! Virumaa Koostöökogu liikmemaksud tõusid viimati 2014. aastal kui tõsteti
nii ettevõtjate, mittetulundusühingute kui ka kohaliku omavalitsuse liikmemakse. KOV-idel läks liikmemaksude
arvestamine elanike arvu järgi 0,25 eurot inimene. Alates 2018 tõuseb kohalike omavalitsuste liikmemaks
inimese kohta 0,50-le eurole. Ettevõtjate ja MTÜ-de liikmemaks jääb samaks.
Aastalõpuseminari oksjonitulu ja annetus
Sel aastal kogunes oksjonitulu ja seminari osalustasust kokku tore ümmargune summa 1500 eurot. Aitäh
kõikidele teie panuse eest, see summa on väga suur. Oleme igal aastal teinud annetuse Ida-Viru keskhaigla
lasteosakonnale, kuid seekord tegi Kirderanniku Koostöökogu ettepaneku toetada raske ja sügava puudega
laste päevakeskust „Päikesekiir“. Juba nädala alguses külastasime lasteasutust, mis asub Jõhvis, antud
päevakeskuse tegevuse algataja pastor Artur Põld tegi tutvustava ringkäigu ning arutasime toetamise
võimalust. Tuli ettepanek, et päevakeskus tellib konkreetsed mängulised tegevusvahendid keskusesse, millest
lapsed saavad rõõmu tunda ning mis samas on kasulikud nii vaimsele kui ka füüsilisele arengule. Kui vajalikud
tooted on tellitud, annavad Leader tegevusgruppide juhatuse esimehed ametlikult annetuse üle. Rohkem
infot

toetatava

keskuse

kohta

leiate

siit

http://sunbeam.ee/

ja

nende

Facebooki

lehelt

https://www.facebook.com/Sunbeam.Estonia/
Uudiseid – Turismivoldikud on kohe-kohe valmimas ning lähevad trükki, et valmis olla TourEst 2018-ks ning
ilutseda meie toredal turismiinfostendil. Kõik turismiasjalised, kes enda teenuse kohta voldiku tellisid, saavad
endale 300 trükist ning algfaili, mida vajadusel saab uuendada või juurde trükkida. Voldiku kujundusega
tegeleb Bassein OÜ, nende tegemistega saate tutvuda siin www.bassein.eu
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Virumaa Koostöökogu Leader meede avaneb juba märtsi teises pooles nii, et tasub mõelda oma projektidele
juba eile ☺. Oleme planeerinud kaks infopäeva. Esimene toimub juba 22.01.2018 kell 17.00 Kõrtsialuse küla
seltsimajas ning teine infopäev toimub 19.02.2018 algusega kell 17.00 Lüganuse Kultuurikeskuse Püssi
Kultuurimajas. Infopäeval arutame läbi Virumaa Koostöökogu meetmed, nõuded, vormid e-pria; eraldi
soovime tähelepanu pöörata kohustuslikule vormile äriplaan ja finantsprognoosid ning ühisprojektide
tegevuskava.
Soovitame väga juba praegu broneerida aeg projektispetsialist Ott Peneku juures, et arutada läbi
individuaalselt oma projekti idee, milisesse meetmesse sobib, millised on taotlemise võimalused ja tingimused
teie projektile.

Hindamise töörühma liikmetele oleme koos Kirderanniku Koostöökoguga korraldamas 22.02.2018 toimuva
koolituse „Hindamine e-prias“. Koolitust viib läbi PRIA ametnik Taavi Kurvits. Koolituspäev algab kell 15.00 Toila
SPA seminariruumis. Täpse info saadan hiljemalt jaanuari lõpus. Tegemist on väga olulise koolitusega
hindajatele kuna alates 2018 toimub kõikide taotluste hindamine ainult e-pria süsteemis. Koolituspäeval
võetakse samm-sammult kogu protsess läbi, et teil oleks hiljem lihtsam hinnata taotlusi.
Palun kindlasti osaleda!!
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Virumaa Koostöökogu 2017 toimunud taotlusvooru tulemused hindamise töörühma poolt on toodud tabelis.
PS! Lõpliku jah/ei vastuse toetuse kohta annab PRIA.

TAOTLEJA

PROJEKTI NIMI

Projekti
Tetuse
maksumus suurus

Omaosalus Toetuse
%

Meede 1 Ettevõtluse arendamine
Purtse Pruulikoda OÜ
Pagarikoda OÜ

Pruulikoja pudelivillimisliini
investeering
Pagarikoja seadmed

79 378,16 34 926,32

44 451,68

44,00

6 640,00

3 984,00

2 656,00

60,00

OÜ SleepyFox tegevuse arendamise
projekt
Viru Maamajanduse OÜ Maidla viinavabriku tootmise
taastamine
Viru Haljastus OÜ
Lilletornide konstruktsioonide hange

11 802,01

7 081,21

4 720,80

60,00

74 378,04 34 999,02

39 379,02

47,06

3 540,00

2 360,00

60,00

Lüganuse Lilleaed OÜ

Lüganuse Lilleaed OÜ arendamine

26 487,34 15 892,40

10 594,94

60,00

Lei OÜ

OÜ Lei uued teenused

70 000,00 35 000,00

35 000,00

50,00

Kaupex Grupp OÜ

Kaupex Grupp OÜ teenuste valiku
laiendamine
Rõivatootmise käivitamiseks vajalikud
prototüübid ja turundusinvesteeringud

22 799,20 13 679,52

9 119,68

60,00

30 060,00 18 036,00

12 024,00

60,00

24 960,00 14 976,00

9 984,00

60,00

SleepyFox OÜ

Alexandrina OÜ

5 900,00

Meede 3 Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine
Miila Mahe aed OÜ

Päike ja tuul maheaiandis

Purtse Farm OÜ

Energiaaudit Purtse piimafarmile

3 500,00

2 100,00

3 920,00

60,00

Purtse Mõis OÜ

Purtse kindluse energiaaudit

1 500,00

900,00

600,00

60,00

1 987,00

1 192,00

795,00

59,99

2 910,00

1 746,00

1 164,00

60,00

16 639,20 14 975,28

1 663,92

90,00

15 432,00 13 888,80

1 543,20

90,00

14 680,00 13 228,80

1 451,20

90,11

773,89

90,00

Viru Maamajanduse OÜ Kastani tn 10 tootmishoone
energiaaudit
Rägavere Valla
Energiaauditi koostamine Mõedaku
Huviklubi MTÜ
puhkebaasile
Meede 4 Piirkonna kompetentside tõstmine
Kohalik Toit MTÜ
Viru Toidu tegevuste arendamine
Aseri Spordiklubi MTÜ Kohalikud jalgsimatka- ja mägironimise
treenerid ruulivad
Purtse Jõe
Piirkonnaspetsiifiliste ühismarsruutide
Arenduskeskus MTÜ ja eksperimentaalajaloo
õppeprogrammide käivitamine Purtse
jõe alamjooksul.
Meede 5 Noorte aktiviseerimine ja kaasamine
Rägavere Valla
Huviklubi MTÜ

Tehnikaalase huvitegevuse
mitmekesistamine VIKO piirkonnas
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7 738,90

6 965,01
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