MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumisaeg:

22.10 2013

Toimumiskoht:

Loo alevik Saha tee 13

Aeg:

kell 18.00 – 20.00

Osalejaid:

34 liiget (nimekiri lisatud LISA 1). MTÜ liikmeid kokku on 52, seega
kvoorumi nõue on täidetud. Volituse alusel olid esindatud 7 liiget (volitused
lisatud LISA 2):

Koosolekut juhatab juhatuse esimees Arno Kannike, protokollijaks valiti Margit Pärtel.
Päevakord:
Perioodi viimase taotlusvooru avamise tingimuste määramine ja kinnitamine. Margit Pärtel
PHHK 2014 rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Ettekanne Margit Pärtel ja Helju Lukas
Uue rahastamisperioodi 2014 – 2020 strateegia erilisusest ja nõuetest vastavalt PÕM, PRIA
ja Maamajanduse Infokeskuse poolt avaldatud materjalidele ja korraldatud infopäevadele.
Ettekanne Margit Pärtel
4.
Strateegia 2014-2020 koostamise algatamisest.
5.
Informatsioon 2014 aasta üritustest. Info Arno Kannike
6.
Kohapeal tõstatavad küsimused.
1.
2.
3.

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

1. Perioodi viimase taotlusvooru avamise tingimuste määramine ja kinnitamine.
M.Pärtel tutvustas liikmetele finantsolukorda projektitoetuste osas. Projekti toetuste jääkide
arvutused on olnud erinevad esiatatud rakenduskavasid võrreldes PRIA arvestustega, erinevus on 20
000 eur ulatuses, mille ulatuses on koostöökogu jaganud rohkem toetusi – 1.oktoobri seisuga on
vabanenud vahendite arvelt see vahe vähenenud nulli lähedaseks. Kuna vabanenud vahendid
pidevalt kasvavad (projekti kogumaksumuste vähenemiste ja projekti toetustest loobumise tõttu),
siis ei ole mõistlik neid kasutamata jätta ja arvestades, et 2014.aasta 31.detsembrini on võimalik
kuludeklaratsioone esitada, siis on võimalik ikkagi üks taotlusvoor uue aasta alguses välja
kuulutada. Viimases taotlusvoorus jäi vaid paar projekti eelarve joone alla, mis said üle 2,5 punkti,
ülejäänud jäid alla 2,5 punkti. Mõistlik on avada üks meede ning täpsustada meetme tingimusi.
21.10.2013 juhatuse koosolek teeb üldkoosolekule ettepaneku kuulutada välja kaheksas taotlusvoor
ning avada I meede koos tingimuste muudatustega – tutvustati tingimuste muudatusi (LISA 3).
Järgnes liikmete arutelu meetme avamise osas.
M.Kasemaa tegi ettepaneku avada II meede, et toetada väikeettevõtlust.

Järgnes diskusioon, mille käigus tehiti muuhulgas ka ettepanek avada nii I kui ka II meede vastavalt
selle, kuidas vabanevad vahendid meetmete lõikes – II meetme projekte rahastatakse II meetmest
vabanenud vahendite arvelt ja I meetme projekte rahastatakse kolmest ülejäänust meetmest
vabanenud vahendite arvelt. Üldine arvamus oli, et selline arvestus ei ole mõistlik ja on raskesti
jälgitav ning võib seada koostöökogu liigsete probleemide ette projektide menetlemise protsessis.
Kaaluti II meetme avamist, tehti ettepanekud meetmelehe täpsustamise osas. Kuna üldkoosolek
avaldas erinevaid arvamusi I ja II meetme avamise osas, siis pandi küsimus hääletusele.
Hääletusele pandi ettepanek: Avada II meede koos sisseviidud muudatustega (LISA4). Poolt oli 27
ja vastu 7 häält.
Otsustati:
1.1. Avada kaheksas taotlusvoorus II meetme, Ettevõtlus ja puhkemajandus, veebruaris 2014.
Avada taotluste vastuvõtuperiood 5.tööpäevaks. Projekte rahastatakse paremusjärjestuse alusel
vabanenud vahendite laekumisel.
1.2. Kinnitada II meetme Ettevõtlus ja puhkemajandus meetmelehes sisseviidud muudatused
(LISA4) ning esitada need PRIAle rakenduskava B osas.
2. PHHK 2014 rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
H.Lukas ja M.Pärtel tutvustasid üldkoosoleku liikmetele 2014-2015.aasta rahaliste vahendite
jaotamise võimalusi. Selgeks on saanud administreerimise kulude jääk, seda on võrreldud PRIA
arvestustega. 2014.aasta rakenduskavas saab jagada 85 000 eur, mis jääb kulutamata, siis see
tõstetakse 2015.aasta eelarvesse. Samuti saab 2015.aastal kasutada perioodi varasemaid jääke.
2015.aasta teisel poolel peaksid juba avanema ka uue perioodi rahad.
Otsustati:
2.1. Kinnitada 2014.a. rakenduskava (LISA5) ja esitada see hiljemalt 1.november 2013.a. PRIA-le.
Otsus vastuvõetud ühehäälselt.
3 Uue rahastamisperioodi 2014 – 2020 strateegia erilisusest ja nõuetest.
M.Pärtel andis liikmetele ülevaate Eesti ettevalmistustest üleminekul uuele rahastusperioodile ning
koostöökogu senisest tegevusest uue starteegia ettevalmistamisel (presentatsioon – LISA6).
Päevakorrapunkt oli informatiivne.
4. Strateegia 2014-2020 koostamise algatamisest.
Lõppev rahastusperiood on olnud kõikki osapooli rahuldav, strateegia esmane analüüs on näidanud,
et järgmiselgi perioodil peaks strateegia põhimõtteid jätkama. Strateegia koostamise algatamine
üldkoosoleku otsusega tagaks koostöökogule endale kollegiaalse toetuse, et see on olnud ühine
otsus ja seda asutakse täitma. Kaasamine on oluline tegur uue straeegia väljatöötamisel ja juba
strateegia koostamise lähteülesande tegemisel. Juhatus on koos valdade esindajatega (21.okt.2013)
arutanud uue rahastusperioodi jätkamise suundasid ning teeb üldkoosolekule ettepaneku võtta vastu
otsus koostöös Jõelähtme, Viimsi ja Rae valla esindajatega ning koostöökogu liikmetega jätkata
ühiselt Leader programmi täitmist uuel rahastusperioodil ning alustada strateegia uuendamist.
Samuti on juhatus arutanud vajadust moodustada koostöökogu liikmete kaasamise teel strateegia
lähteülesande koostamiseks töörühm.
Tekkis arutelu, mille tulemusel tehti ettepanek nimetada töörühma koosseisu praegune juhatus ning
kaks esindajat igast vallast, kellel on kogemusi strateegia koostamise alal.

OTSUSTATI:
4.1. Jätkata koostöös Jõelähtme, Viimsi ja Rae valla esindajatega ning koostöökogu seniste
liikmetega ühiselt Leader programmi täitmist uuel rahastusperioodil ning alustada strateegia
uuendamist.
4.2. Moodustada strateegia ja selle lähteülesande koostamiseks töörühm, kuhu kuuluvad praegused
juhatuse liikmed ning Rae vallast Margus Laula ja Peeter Böckler, Jõelähtme vallast Rait Killandi ja
Maido Pajo, Viimsi vallast Kalle Kukk ja Raimo Tann. Esime töökoosolek timub 6.novembril kell
17.00.
5. Informatsioon 2014 aasta üritustest.
Arno Kannike tegi lühikese ülevaate järgmisel aastal toimuvast, kus pea tähelepanu saab strateegia
koostamine ja sellega seotud üritused – kaasamine erinevaid võimalusi kasutadaes. Leader Liiduga
jätkatakse tegevust. Koostöökogu rahvusvaheline projekt LEPS on veel lõpetamata - partner
Slovakkia on alles selle projektiga alustanud, Leedul on veel täitmata kohustus veebilehe tegemise
osas. Meilt oodatakse kõigis partnerriikides Eesti muinasjututahvlit, mis tähendab järgmisel aastal
kulutusi nii tahvlitele kui välislähetustele stendide paigaldamise eesmärgil. Taotlusvooru
avanemisel peaks koostöökogu esitama oma projekti stendide koostamiseks, tootmiseks ja
välisreisiks. Kavas on teha kulutuse projekti raames.
Päevakorrapunkt oli informatiivne.
6. Kohapeal tõstatavad küsimused.
Küsimus tõusis jõuluürituse korraldamise kohta. Arutelu käigus leidis ettepanek üldsuse heakskiitu.
Esmase kokkuleppena määrati ürituse toimumine 17.detsembriks algusega 18.00 Viimsi vallas
Harmoonikumis.

Lisad:
Lisa 1 – koosoleku liikmete nimekiri
Lisa 2 – volitused
Lisa 3 – juhatuse ettepanek I meetme osas
Lisa 4 – üldkoosoleku ettepanek II meetme osas
Lisa 5 – 2014.a. kinnitatud rakenduskava
Lisa 6 – presentatsioon M.Pärtel
Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

Arno Kannike

Margit Pärtel

