JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, Sirge nt 2 06.09.2016. a (kl 16:00-17:00)

Juhatas:

Anu Altmets

Protokollis:

Annika Jõks

Osalesid:

juhatuse liikmed: Aimur Liiva; Andres Laisk; Heiki Mikomägi; Heret Annus; Rene Tammis;
Tiit Vahenõmm, Kalle Reiter, Krista Kannaiste, Erik Sandla, Andrus Saliste
Arnold Õispuu.

Puudusid:
Kell 16.20
lahkusid
Kell 17.10
saabus

Aimur Liiva ja Tiit Vahenõmm
Andres Laisk

Päevakord:
1. 2016 taotlusvoor ja sellega seonduvad probleemid – ühis- ja koostööprojektide puudumine,
tegevusgrupi tugi ja initsiatiiv piirkonna turismi ja ettevõtluse arendamiseks. Strateegiast ja
määrusest tulenevad tegevused ja seire.
2. Tehnilise protokolli kinnitamine.
3. Koostööprojektid - külalised
4. Tutvustame 09.09 üldkoosolekut
5. HOL vastuskiri ja ettepanekud Maaeluministeeriumile. Harjumaa TG LEADER koostöökoosoleku
tulemus.
6. Ülevaade Leader RV laadast Jänedal 24-25.august
7. Leader LINC eelinfo ja lähetuse kinnitamine
8. Kohapeal algatatud teemad
Päevakorra punkt 1. 2016 taotlusvoor ja sellega seonduvad probleemid – ühis- ja koostööprojektide
puudumine, tegevusgrupi tugi ja initsiatiiv piirkonna turismi ja ettevõtluse arendamiseks. Strateegiast ja
määrusest tulenevad tegevused ja seire.
Juhatuse esimees andis ülevaate 2016 taotlusvoorust. Meetmesse 2 ei tulnud ühtegi taotlust. Koostöö ja
ühistegevuste osas on tegevusgrupp, liikmed ja taotlejad väga tagasihoidlikud. Senisest enam tuleb
sihtgruppe teavitada ja koolitada, et ühisprojektidele alus luua. 2016 taotlusvoorus oli ettevõtluse ja
turismiprojektide vähesus. Tegevusgrupi ülesanne on pakkuda tuge ja olla tõhusam piirkonna turismi ja
ettevõtluse arendamisele suunatud projektide nõustamisel.
Päevakorra punkt 2. Tehnilise protokolli kinnitamine.
2.1. seotud isikute taandamine

2(3)
Taotlustega seotud juhatuse liikmed Krista Kanniste, Aimur Liiva ja Andrus Saliste taandasid ennast
tehnilise hindamise protokolli kinnitamisest.
2.2 Tehniline protokoll ja protokolli lisa 1 tehnilise hindamise kontroll-lehed oli juhatuse liikmetele
varasemalt tutvumiseks välja saadetud. Tegevjuht tutvustas tehnilise hindamise käiku ja tulemust.
Tehnilise hindamise protokolli kinnitamine pandi hääletusele.
Hääletuses osales 7 juhatuse liiget.
2.2 Otsus Kinnitada tehnilise protokolli tulemus ning suunata sisulisse hindamisse 17 projektitaotlust.
Päevakorra punkt 3. Koostööprojektid - külalised
Andres Huul. Läänemaa Arenduskeskus juhataja
Kerli Lambing. Lääne-Harju Koostöökogu meetmejuht
Rafael Milerman. Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimees
Tutvustati võimalikku koostööprojekti Loode-Eesti kohaturundus. Materjalid lisatud protokollile.
Juhatus arutas võimaliku koostööprojekti haakuvust NVK strateegiaga, leiti, et koostööprojekti
tulemusena tekib kasu piirkonnale. Otsust projektiga liituda veel ei tehtud. Juhatusele saadetakse
täiendavad materjalid e-posti teel tutvumiseks ja otsuse tegemiseks. Septembri keskel viiakse läbi ehääletus lõpliku seisukoha kujundamiseks.
Päevakorra punkt 4. 09.09 üldkoosoleku tutvustamine
Aeg/koht 09.09.2016 Kumna Mõis
Toimub pidulik, Nelja Valla Kogu tegevusgrupi kümnendale aastapäevale pühendatud
seminar/üldkoosolek "10 aastat koostööd"
Kava
17.30 kogunemine, tervituseks kerged suupisted
18.00 Tervituskõne MTÜ Nelja Valla Kogu juhatuse esimehelt Anu Altmets
18.10 Sõnavõtud ja õnnitlused liikmetele ja liikmetelet, koostööpartneritelt
18.30 Seminar: "10 aastat koostööd" Vaade minevikku ja vaade tulevikku. NVK juhatuse liige Anu Altmets
ja AASK Consult juhatuse liige, superviisor ja organisatsioonide arengunõustaja Kaidi Peets
20.30 Seminari kokkuvõte, koostööteemalised arutelud.
21.00 Seminari/üldkoosoleku lõpp
Päevakorra punkt 5. HOL vastuskiri ja ettepanekud Maaeluministeeriumile. Harjumaa TG LEADER
koostöökoosoleku tulemus.
Vastuseks saadetud
e-kirjale
teevad Harjumaa
LEADER tegevusgrupid Harjumaa
Omavalitsuste Liidule ettepaneku
arvestada
29.07.2016
Maaeluministeeriumi poolt
saadetud
kirjale nr
4.2-19/1403
vastamisel
ning
Harjumaa
Omavalitsust
Liidu poolt seisukohtade kujundamisel Harjumaa Leader tegevusgruppide järgmiste seisukohtadega.
1. Tegevusgrupi liikmeteks on vähemalt kaks kohaliku omavalituse üksust.
2. Kuni EL
programmiperioodi
2014-2020
lõpuni oleks liitumise
tulemusel
tekkinud
kohaliku
omavalitsuse üksusel võimalik
LEADER tegevusgrupi
tegevuspiirkonna
säilitamise
huvides kuuludamitmesse
tegevusgruppi.
Harjumaa Leader tegevusgruppide pöördumine lisatud protokollile.
Päevakorra punkt 6. Ülevaade Leader RV laadast Jänedal 24-25.august
Juhatuse esimees andis ülevaate toimunud sündmusest ning võimalusest liituda Poola TG projektiga mis
on suunatud noore ettevõtlikkuse ja ettevõtluse edendamise. Otsest ettepanekut tegevusgrupile seni veel
tehtud ei ole.
Päevakorra punkt 7. Leader LINC eelinfo ja lähetuse kinnitamine
Leader LINC üritusel Ungaris Dabases osalevad tegevjuht Annika Jõks ja juhatuse esimees Anu Altmets.
Lähetuse eesmärk-leida sobilikud koostööpartnerid kellega koos tulemuslikult RV projekti raames
tegutsedes anda positiivne inpulss NVK strateegia kitsaskohtade leevendamiseks.
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Ettepanek kinnitada lähetus ja päevarahad a` 25 EUR lähetatu kohta pandi hääletusele.
Otsus 7 Kinnitada lähetus ja lähetuse päevarahad 25 EUR lähetatu kohta päevas.

Järgmine juhatuse koosolek 10.10.2016, Harku vallas. Kellaaeg ja koht täpsustatakse.
Kiireloomuliste vajaduste puhul peetakse e-koosolekuid.

Anu Altmets
koosoleku juhataja

Annika Jõks
protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

