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MTti Tallinna Vccspordi Klubi, Sadama tce 11, Rohunceme kiila Viimsi v'

kell 18.30 22.00

26 liiget (nimekiri lisatud LISA l). MTU liikmeid kokku on 52, seega

kvoorumi n6ue on tiiidetud.

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

Piievakord:

1. Inlormatsioon Strateegiat ettevalmistava perioodi tegevuste kavandatnisest. M.PAfiel
2. LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse taotluse avalduse
ja tegevuskava kinnitamine. M.Piirtel; A.Kannike
3. Kohapeal t6statatud kiisimused. Koosolekule jiirgneb iihine vestlusring koostdokogu arengu teetnal.

P cievakr d kinnitot i iihe hcidl s e I t.

1. Infbrmatsioon Strateegiat ettevalnlistava perioodi tegevuste kavandatrrisest.

M.Piirlel tutvustas liihidalt 14.okt.2014 vastuvoetud maarust ff 85 LEADERi kohaliku arengu

strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nOuded, toetuse Laotlemise.ia taotluse menetlenrise kord.

Miiiiruse eeh]6u oli esitatud koostocikogu liikmetele tutvumiseks enne iildkoosolekut, salnuti oli
tutvumiseks saadetud toetuse taotlemise avaldus, tegevuskavaja eelarve. P6hja-Harju Koostocikogu

tapsustatud toetuse suurus ettevalmistavaks perioodiks on 66 211 eur, perioodi ajavahemikuks on

arvestatud 01.01.2014 - 30.04.2015, toetuse avaldustja taotlust saab PRIAIe esitada 29.10-

11.11.2Q14. Eelpoohrimetatud summat saab kasutada antud ajavahemiku jooksul ainult slrateegix

koostanisega seotud tegevusteks, samuti personalikuludeks ja kaudseteks kuludeks (15%

personalikuludest). Juhatus on lS.oktoobri koosolekul arutanud ettevalmistava perioodi eelarve
jaotust ning esitab selle tildkoosolekule kinnitamiseks (LISA 2). Peale PRIA poolt toetuse

kinnitarnist, nris t6eniioliselt toimub detsembris 2014, on koostcidkogul eelarvet 6igus muuta veel

kaks korda. Paralleelselt ettevalmistava perioodi toetusega on meil kasutada ka 20l3.aasta
rakenduskavaga kinnitatud eelarve, mille jiiiik on hetkel u. 104 000 eur ja me saame seda kasutada

kuni j uulini 2015.
Koostddkogu tegevused kuni aprillini 2015 on seotud strateegia koostamisega - toimuvad meetmete

Hpsustamisega seotud arutelud ja koosolekud tooriihn.rade tasar,dil, kriteeriumite ja seire teemalised

arutelud, koostijcjkavandarnise seminarid, vajadusel uuringud.jne. Niiiteks 5.novembril toimrrvad

turismi- ja kohaturundusega seotud m6ttetalgud, 1 I .novembril strateegia tociriihma meetmealane

t6cikoosolek, 28-29. november toimub koostdcj-, kohaturundus ja turismialane serrrinar-6ppereis jne.

Strateegia esitamine on kavandatud aprilli algusesse 201 5.

Peale sisulise tri6 on kavas ettevalmistaval perioodil koostciokogu kontor iile viia Kostivere
m6isasse, teostada eelnevalt seal ruumides remont ja olla valmis uuel tegevusperi dll tood



alustama uutes ruumides. J6eliihtne Vallavalitsus on p6himdtteliselt n6usoleku ruumide tasuta

pikaajaliseks rentimiseks ka juba andnud.

2. LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse taotluse avalduse
ja tegevuskava kinr-ritamine.

Koostdokogu liikmed, olles eelnevalt tutvunud eelarve ettepanekuga ning iira kuulanud selgitused

ning p6hjendused eelarve jaotuse kohta, olid n6us ettevalmistava perioodi tegevuskava

heakskiitmisega.

Otsustati:
2.1. Heaks kiita ja kinnitada P6hja-Harlu Koostdrikogu strateegia ettevalmistamise toetuse taotluse

avaldus ja tegevuskava ning esitada see PRIAIe .

2.2. Volitada juhatus vajadusel otsustama strateegia ettevalmistamise toetuse tegevuskava ja eelarve

muudatuste tegemine.ja esitamine PRIAle.

3. Kohapeal tOstatatud kiisimused.
Koostookogu liikmed arutasid seoses uue miiZirusega jdustur,ud

esitada liikmete andmete hulgas ka EMTAK kood. Arutati selle

liikmete jagunemist koodide j iirgi.
Liikmed tegid ettepaneku korraldada j 6ulupidu,

Lisad:
Lisa 1 - koosoleku liikmete nimekiri
Lisa 2 Toetuse tegevuskavaja avaldus

Koosoleku.juhataia

korda, mille kohaselt on n6ue
vajalikkust ja meie koostotikogu

protokollija


