
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Strateegia koostamise protsessi ajakava ja töö korralduse  tutvustamine.  

Koostöökogu juhatus valis novembris pakkumiskonkursil laekunud pakkumiste hulgast välja 

Strateegia uuendamise protsessi juhtimiseks firma, kelleks osutus parima pakkumise teinud 

Cumulus Consulting OÜ. Mihkel Laan, kes on Cumulus Consulting OÜ poolne esindaja ja Põhja-

Harju Koostöökogu strateegia uuendamise projektijuht, tutvustas  liikmetele starteegia koostamise 

ajakava, üritusi ja nende sisu. Liikmetega arutati kaasamisürituste sisu ning sobilikke aegasid, mis 

arvestaksid avalikustamise võimalusi kohalikes lehtedes. Esitati küsimusi Eesti näidete kohta 

starteegiate koostamise osas ning nende erinevate spetsiifikate kohta. M.Laane arvates, kes on 

osalenud kehtivate strateegiate hindamisel, on Tartu Arendusgrupp olnud erinev (Tartu ümbrus ja 

Peipsi äär väga erinevate arengusuundadega) – strateegia raames on võimalik erinevusi teha 

eesmärke meetmetega määrates. Mõõdikud on vajalikud, seda soovitakse näha uues strateegias, 

kuid need peavad olema reaalsed.  

 

Otsustati: 

1.1. Kaasamisüritused valdades toimuvad: 20.jaanuar Viimsi vallas, 21.jaanuar Jõelähtme vallas ja 

30.jaanuar Rae vallas. Juhatuse ja strateegia juhtgrupi töökoosolek toimub 7.jaanuaril 2014. 

2. Järgmise aasta tegevuskava planeerimine. 

A.Kannike tegi ülevaate 2014.aasta plaanitavast tegevusest. Esimese poolaasta üritused on seotud 

strateegia uuendamisega – info tegevustest laekub liikmete listi kaudu ja kodulehe kaudu. Kuna 

tegemist on kaasamisüritustega, siis on oluline, et kõik liikmed võimalikult aktiivsed oleksid ja 

aitaksid kaasa erinevate võimaluste kaudu inimesi kaasamisüritustele kutsuda. Õppereise hetkel 

pole planeeritud, kuid seda kaalutakse, kui eelarve võimaldab. Koostöökogu jätkab tegevust Leader 

Liidus, praeguseks pole veel 2014.aasta tegevuskava kinnitatud – info kinnitatud tegevuste kohta 
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Toimumisaeg:        17.12.2013  

 

Toimumiskoht:      Viimsi Pargi tee 8 Harmoonikum 

 

Aeg:                         kell 18.30 – 22.00 

 

Osalejaid:               26 liiget (nimekiri lisatud LISA 1). MTÜ liikmeid kokku on 52, seega   

                                kvoorumi nõue on täidetud. Volituse alusel oli esindatud 1 liige (volitus   

                                lisatud LISA 2). Külalisena osales Mihkel Laan, Cumulus Consultingust.    

 

Koosolekut juhatab juhatuse esimees Arno Kannike, protokollijaks valiti Margit Pärtel. 

 

Päevakord:  

 

1. Strateegia koostamise protsessi ajakava ja töö korralduse  tutvustamine. M.Laan, Cumulus 

Consulting OÜ  

2. Järgmise aasta tegevuskava planeerimine. A.Kannike 

3. Kaheksanda taotlusvooru avamisest. Teise meetme hindamiskriteeriumite kinnitamine. M.Pärtel 

       4. Kohapeal tõstatatud küsimused 

 

Päevakord kinnitati ühehäälselt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



edastatakse liikmetele kodulehe kaudu. Liidu tegevust võib jälgida ka nende kodulehe vahendusel 

http://leaderliit.eu .  

Päevakorrapunkt oli informatiivne. Ettepanekuid ei esitatud. 

3. Kaheksanda taotlusvooru avamisest. Teise meetme hindamiskriteeriumite kinnitamine.  

M.Pärtel tegi ülevaate hetke olukorrast kavandatud taotlusvooru eelarve osas. Veebruaris avatava 

taotlusvooru projekte hakatakse rahastama paremusjärjestuse alusel laekunud vabade vahendite 

arvelt. Detsembri keskel oli vabasid vahendeid PRIA andmel pisut enam kui 20 000 eurot, kuid see 

eelarve tõenäoliselt suureneb.  

Kuna kaheksanda taotlusvooru avatava meetme tingimusi muudeti, siis on mõistlik üle vaadata 

hindamise kriteeriumid. M.Pärtel andis ülevaate teise meetme senistest kriteeriumitest ja tegi 

ettepaneku muuta 4. ja 5. kriteeriumit – kuna teise meetme tegevustele lisati tegevusvõimalusi 

esimesest meetmest (vastavalt teise meetme üldeesmärkide) ning vähendati olulisel määral 

maksimum toetussummat, siis pole mõistlik hinnata projekte kriteeriumite töökohtade loomine ja 

teenuste ja toodete lisandumine. Need kriteeriumid tuleks asendada esimese meetme 

kriteeriumitega Kavandatav tulemus ja mõju tegevuspiirkonnale ja Projekti innovaatilisus, 

uuenduslikkus ja/või traditsioonide ennistamine, mis muudaks hindamise objektiivsemaks ja 

taotlejale kasulikumaks. Samuti tuleks muuta kriteeriumite kaalusid. 

Otsustati: 

3.1. Muuta teise meetme hindamise kriteeriumite punkt 4  (töökohtade loomine asendada 

kriteeriumiga Kavandatav tulemus ja mõju tegevuspiirkonnale) ja punkt 5 (teenuste ja toodete 

lisandumine asendada kriteeriumiga Projekti innovaatilisus, uuenduslikkus ja/või traditsioonide 

ennistamine). Muudetud kriteeriumite hindepunktide jaotus ja kirjeldus tuuakse üle esimesest 

meetmest ja seda ei muudeta.    

3.2. Muuta teise meetme uuendatud kriteeriumite kaaluprotsente:  

Projekti sidusus – asendada  kriteeriumi kaaluprotsent (20%) 35%ga 

Kavandatav tulemus ja mõju tegevuspiirkonnale - asendada  kriteeriumi kaaluprotsent (25%)  

20%ga 

Projekti innovaatilisus, uuenduslikkus ja/või traditsioonide ennistamine - asendada  kriteeriumi 

kaaluprotsent(15%) 5%ga 

(LISA 3 – muudetud kriteeriumid).  

4. Kohapeal tõstatatud küsimused 

Kohapeal tõstatatud küsimusi ei olnud.  

 Lisad: 

Lisa 1 –  koosoleku liikmete nimekiri  

Lisa 2 – volitus 

Lisa 3 – Teise meetme muudetud kriteeriumid 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                                       Koosoleku protokollija 

 

 

 

Arno Kannike                                                                                                Margit Pärtel 

http://leaderliit.eu/

