ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Saku 23.10.2017. a (kl 16:00-17:45)

Juhatas:

Anu Altmets

Protokollis:

Annika Jõks

Osalesid:

juhatuse liikmed: Aimur Liiva; Andres Laisk; Heiki Mikomägi; Heret Annus; Tiit
Vahenõmm, Krista Kannaiste, Anu Altmets

Päevakord:
1. 16.00 Ringkäik Saku Tehno ruumides
2. 16.30 Alustame koosolekuga:
3. 1. Ülevaade tegevusgrupi koostööprojektidest
2. Ülevaade novembri ja detsembri tegevustest
4. 17.00 Paus
5. 2017 II taotlusvooru pingerea kinnitamine
6. Jooksvad küsimused
Kinnitati alljärgnev päevakord:
1. 2017 II taotlusvooru pingerea kinnitamine
2. Ülevaade novembri ja detsembri tegevustest
3. Ülevaade tegevusgrupi koostööprojektidest
4. Jooksvad küsimused
1. 2017 II taotlusvooru pingerea kinnitamine
Koordinaator Jako Jaagu tutvustas hindamistulemusi:
Meede 1 eelarve osas teha eelarve joonealusele taotlejale ettepanek osaliseks rahastuseks summas
76512,07 eurot. Juhul kui taotleja loobub toetusest, teha ettepanek pingereas järgmistele taotlejatele, kes
hindamistulemuste põhjal on ületanud lävendi.
2017 taotlusvooru pingerea ja toetussummad kinnitatakse järgmisel juhatuse koosolekul siis, kui on
selgunud I meetme eelarvemahu ületanud taotleja (te) kinnitused projekti osalise rahastamise osas.
Kogu protsessi läbimiseks kulub aega ca 3 nädalat ja pingerea koos toetussummadega kinnitatakse hiljemalt
13.11.2017. Juhul kui selgus osalise rahastuse osas selgub varem, st pingeras esimene eelarve joonealune
taotleja on nõus projekti ellu viima summas 76512,07 eurot, otsustatakse kuidas ja millal pingereida
kinnitatakse.
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Kuni pingerea lõpliku kinnitamiseni hindamistulemusi ei avalikustata.
2 . Ülevaade novembri ja detsembri tegevustest
Tegevjuht tutvustas tegevusi, mis sel aastal veel kavas:
Koolitused
27. oktoobril TOOTEARENDUSKOOLITUS
01. novembril FOTOGRAAFIA JA TEKSTIDE KIRJUTAMISE KOOLITUS
07. novembril VEEBITURUNDUSKOOLITUS
Novembris : VALMISTUME ÜHISPROJEKTIDEKS infopäev ja ideeveski; VALMISTUME ÜHISPROJEKTIDEKS
ühisprojekti koostamine, ühistegevuste kava koostamine
2017 november-detsember ja 2018 jaanuar veebruar
Mikro- ja väikettevõtete poolt pakutavate toodete, teenuste kasvu kaasa aitamine läbi ettevõtluskoolituse
Üldkoosolek
14. detsember
3. Ülevaade tegevusgrupi koostööprojektidest
Koordinaator ja tegevjuht tutvustasid milliseid tegevusi on kavandatud koostööprojektide raames 20172018 aastal.
1. Loode-Eesti kohaturundus
2. Harjumaa Leader tegevusgruppide ühistegevused
3. rahvusvaheline LEADER koostööprojekt "FinEst Countryside – Accessible Coastal and Village
Tourism in Baltic Sea Region"

Anu Altmets
koosoleku juhataja

Annika Jõks
protokollija
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