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JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Esko Talu, Saku 09.08.2016. a  (kl 16:00-17:00)
 


Juhatas:
Anu Altmets
Protokollis:
Annika Jõks
Osalesid:
juhatuse liikmed: Aimur Liiva; Andres Laisk; Arnold Õispuu; Heiki Mikomägi; Heret Annus; Rene Tammis; Tiit Vahenõmm.
Puudusid:
 
Kalle Reitel, Krista Kanniste, Andrus Saliste; Erik Sandla.

Päevakord:
Finantsülevaade
Planeeritavad tegevused 2016 II poolaasta
Taotlusvooru hetkeseis
Haldusreformiga seonduv arutelu
	Kohapeal algatatud teemad

Päevakorra punkt NVK finantsülevaade.

Tegevjuht andis ülevaate rahaiste vahendite kasutamisest. NVK maksetaotlused esitatakse (vastavalt LEADER määruses lubatud sagedusega) üks kord kuus, mis tagab käibevahendite olemasolu.
Esimene maksetaotlus esitati mais 2016, väljamakse otsus tehtud, laekumine augustis 2016.


Päevakorra punkt 2. Planeeritavad tegevused 2016 II poolaasta
11.08 Hindamiskomisjoni koolitus, koolituse viivad läbi Jaan Urb, Cumulus Consulting OÜ, Rando Lai, NVK hindamiskomisjoni esimees.
12.08 Harjumaa Leader tegevusgruppide nõupidamine (Arutame: LEADER määruse muudatused, koostööprojekti idee ühise tunnustamise teemal (sh see iga aastane võitlus Aasta tegija ürituse teemal), nõustajate-hindajate ühised koolitused ja siis näiteks ka viimane HOL-st saabunud kiri, koostööprojektid)
24.-25.08.2016 LEADER Laat (LEADER Laada üritustele registreeris kokku 208 osalejat, neist 124 väliskülalist)
09.09 Üldkoosolek Kumna Mõisas
27-30.09 LINC Ungaris
13-16.10 Õppereis Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupės" 
16.11 Riigihanke koolitus taotlejatele, kes saanud PRIAst positiivse otsuse
Lisaks andis tegevjuht ülevaate NVK võimalikest koostööprojektidest. Riigisisene koostööprojekt Loode-„Eesti kohaturundusstrateegia uuendamine ja strateegia tegevuskava väljatöötamine“ ja Elu kahe maailma piiril: Põhja-Eesti ja Lääne-Eesti, ehk NG Kollaste akende projekt
Juhatus arutles koostööprojektide tegevuste ja kavandatud eelarve üle.
Juhatus andis ülesande tegevjuhile ja juhatuse esimehele veel täiendavalt otsida koostööprojektide ideid, olemasolevate ideede osas saata juhatusele täiendav materjal, kuigi enamik juhatuse liikmeid ei poolda LHKK poolt välja pakutud projektides NVK osalemist. 


Päevakorra punkt 3. Taotlusvooru hetkeseis
Tegevjuht andis ülevaate taotlusvoorust, Juhatus tegi ülesandeks edastada taotlejate nimekiri, kes on osalenud infopäevadel ja nõustamisel.
Taotluse esitamine 15.-22. august 2016. Esitatakse läbi e-pria.
• Tehniline hindamine 23. august- 05. september 2016 (sh investeeringuobjektide
külastamine)
• Tehnilise kontrolli protokolli kinnitamine NVK juhatuse poolt 06.-07. september
• Sisuline hindamine 12. september- 09. oktoober 2016 (sh investeeringuobjektide
külastamine, taotlejate ära kuulamine, hindamiskoosolek)
• NVK kinnitab hindamistulemused 10. oktoober 2016 ja esitab pingerea PRIAle
• Paremusjärjestused avaldatakse NVK ja PRIA kodulehel
• PRIA taotluste menetlusprotsess kuni 60 päeva.

Päevakorra punkt 1. Haldusreformiga seonduv arutelu.
Arutleti erinvate võimaluste üle, kui tegevusgrupis toimub ühe kohaliku omavalituse liitumine või lahkumine. 

Järgmine juhatuse koosolek 6.09.2016, 16:00, Sirge tn 2, Tallinn
Kiireloomuliste vajaduste puhul peetakse e-koosolekuid.


Anu Altmets						Annika Jõks 
koosoleku juhataja					protokollija
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