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Et elu maal parem oleks
Kirderanniku Koostöökoda on kolme tegevusaasta jooksul
vahendanud 13,5 miljoni krooni eest toetusi, mis on aidanud
parandada elukeskkonda Narva-Jõesuu linnas ning Jõhvi,
Vaivara, Kohtla ja Toila vallas.
2010. aastal oleme taotlusi vastu võtnud kolmes taotlusvoorus: veebruaris, juunis ja detsembris.
Kokku laekus aastas 88 projektitoetuse avaldust, neist 15
viimases voorus. Positiivne otsus ning õigus taotlejale esitada oma avaldus PRIA-le on
hindamiskomisjoni ja juhatuse töö tulemusena antud kahes esimeses voorus 52 taotlejale toetussummas ca 8 miljonit krooni.
Kolmanda taotlusvooru tulemused selguvad uuel aastal,
planeeritud ajakava järgi jaanuarikuu lõpuks.

13,5 miljonit krooni
Kuna 2010. aastaga lõpeb
ka periood 2008-2010, siis on
paslik teha vahekokkuvõtteid.
Kokku oleme vahendanud 13,5
miljonit krooni LEADER-toetusi.
Kõige aktiivsemad taotlejad on olnud kolmandast sektorist, kes on LEADER-toetustest saanud 70%. Ka saame kiita piirkonna ettevõtjaid, kes on 2010. aastal avastanud LEADER-toetuste võimaluse. Toetustest on üle 23%
jagatud just sellele sektorile.
Ülejäänu ehk ligi 7% toetustest on läinud kohalikele omavalitsustele.
Omavalitsuspiirkondade
kaupa on pilt enam-vähem sama, mis aasta tagasi. Kõige
enam toetusi on nii küsitud
kui ka jagatud Toila ja Jõhvi
piirkonna arenguks. Kohtla ja

Vaivara valla osa on omavahel tasakaalus ning Narva-Jõesuu osa on praegu veel tagasihoidlik. Kirderanniku Koostöökogu nimel oleme küsinud
toetust kogu piirkonna arendamiseks.

Uuel aastal uued meetmed
2010. aasta suvel tegime uue
piirkonna vajaduste kaardistamise ning suve lõpus töötasime välja uued meetmed aastateks 2011-2013. Uudiseks taotlejaile, et muudetud on kõik senised meetmed ning uuest aastast on Kirderanniku Koostöökogul kolm taotlusmeedet.
MEEDE 1. Ettevõtluse arendamine ja konkurentsivõime
tugevdamine.
MEEDE 2. Elukeskkonna
parandamine.
MEEDE 3. Kogukonna arendamine ja maine kujundamine.
Nagu näha, oleme ettevõtluse soodustamiseks piirkonnas
loonud eraldi meetme ja andnud ettevõtjatele ka eraldi rahakoti. 2011. aastal on piirkonnas meetme 1 alt jagada 326
433 eurot.
Meetme eesmärk on maapiirkonnas jätkusuutliku arenguprognoosiga mikro- ja väikeettevõtluse tekke soodustamine ning arenguvõimaluste parandamine, maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamine ning uute ja lisandväärtust andvate töökohtade loomisele kaasaaitamine. Selles
meetmes saab lisaks ettevõt-

Paljude ettevõtmiste hulgas toetati LEADER-meetmest ka maikuus Sinivoorel toimunud Mati Napa mälestuskrossi korraldamist.
PEETER LILLEVÄLI
jatele olla taotlejaks ka MTÜ,
SA ja KOV.
Meetme 2 - elukeskkonna parandamine - eesmärk on
maapiirkonnas elukeskkonna
atraktiivsuse parandamine läbi sotsiaalse infrastruktuuri
arendamise ning kultuuripärandi säilitamise. Toetust on
selles meetmes jagada 261 146
eurot. Taotlejaks võivad olla
MTÜ, SA, KOV ja ettevõtjad.
Meetme 3 - kogukonna
arendamine ja maine kujundamine - eesmärk on elanike
kompetentsi ja võimekuse parandamine ning erisuguste oskuste omandamine, parandamaks piirkonna väikeettevõtjate konkurentsivõimet ning
suurendamaks kolmanda sektori organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste võimekust, maapiirkonna tõhusam
kuvamine kvaliteetse elu- ja
turismisihtkohana. Meetmes
on 2011. aastal jagada toetust
65 286 eurot. Taotlejatena on

abikõlblikud samad sihtgrupid, kes meetmes 2.
Muudatuseks varasemaga võrreldes on abikõlblikest
taotlejatest välja jäänud seltsingud. Seisukoht kujunes
strateegia muutmise seminaril, kus leiti, et iga organisatsioon, kes saab toetust Euroopa Liidu rahast, peab siiski olema raamatupidamiskohustuslik. Kuidas muidu on võimalik
läbi viia kontrolli viis aastat
pärast viimast rahastamist?
Samuti on vähendatud SA toetuse määra, juhul kui sihtasutuse asutaja on kohalik omavalitsus. Toetuse määr jääb
sel juhul samaks, mis KOV
puhul, ehk 80% abikõlblikest
kuludest.

Palju koolitusi
Oleme aasta jooksul korraldanud mitmeid koolitusi:
jaanuaris toimus kahepäevane ehitusõigusalane koolitus,
augustis käisime kogukonna

arendajatega õppereisil naabrite juures Peipsi-Alutaguse
piirkonnas, septembris tutvusid meie mikroettevõtjad
Hiiumaa ettevõtlike inimestega ning käisime ideid kogumas ja kogemusi vahetamas
Slovakkias ja Tšehhis.
Oleme vastu võtnud külalisi ning seeläbi tutvustanud
Kirderanniku piirkonda. Juunis olid meie külalisteks hiidlased ja põhjaharjukad, novembris tutvustasime oma tegemisi lääneharjukatele ning
detsembri alguses võõrustasime põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna töötajaid. Tagasiside meie
piirkonna kohta on olnud väga
hea ning omalt poolt on meeldiv tunne, et saame anda panuse maakonna maine parandamisse.
Kirderanniku Koostöökogu
liikmete arv on 2010. aastal
kasvanud 8 liikme võrra: meiega on liitunud OÜ Eiki Reisid,
MTÜ Toila Merepääste, spordiklubi FiniFit, OÜ Mitteldorf,
OÜ Nutifikaator, OÜ Digiinfo
Systems; MTÜ Vaivara Laulu
ja Mänguselts Vikerkaar ning
FIE Meelis Heek.

Meiega ühineb
Kohtla-Nõmme
Positiivseks saab lugeda, et
meie piirkonnaga liitub uuest
aastast Kohtla-Nõmme omavalitsuse piirkond. Pärast liitumist saavad ka Kohtla-Nõmme piirkonna ettevõtjad, kolmas sektor ja omavalitsus LEADER-toetuse abil oma piirkonda arendada.
Meeldiv on tõdeda, et lisaks "kohustuslikele" kooskäimistele (koosolekud, hindamised, seminarid, koolitused,

õppereisid) on liikmed hakanud ka "vabatahtlikku" kooskäimist harrastama. Nii oli KIKO võistkond augustis väljas
Toilas muinastulede ööl, kus
põletasime ära bürokraatiapuu lootusega, et seeläbi paberimajandus tulevikus väheneb. (Kahjuks purustas põllumajandusminister meie lootuse mõni kuu hiljem ühel kokkusaamisel.)
Siiras heameel oli sügisel
kuulda, et piirkonna musikaalsetest inimestest on tekkinud
Kirderanniku segakoor. Et
koostöö piirkonnast kaugemale ulatuks, on lauljaid ka naabertegevusgrupist.
Septembrikuus istusid
ühise laua taga Kirderanniku Koostöökogu, Peipsi-Alutaguse Koostöökoja ja Virumaa Koostöökogu juhatuste
liikmed ning tegevtöötajad,
et mõelda tegevuste üle, mida
saaksime koos paremini teha,
et Ida-Virumaa maaelu arengule kaasa aidata.
Esimeseks pääsukeseks on
kahe tegevusgrupi koostöös
sündinud, praegu lugeja käes
olev ajaleht. Koostöös kolme
tegevusgrupiga oleme käima
lükanud kohaliku toidu programmi Ida-Virumaal, mille
kaudu, loodame, jõuab väiketootja tarbijale lähemale. Naabertegevusgruppide ühised seminarid ja koolitused on varemgi teoks saanud ning nii
soovime ka jätkata.
Uueks aastaks soovime kõikidele liikmetele, taotlejatele
ja headele abilistele jätkuvat
mõttelendu uute ideede otsingul!
ÜLLE MARITS,
Kirderanniku Koostöökoja
tegevjuht

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja 2010. aasta teine taotlusvoor
Peipsi-Alutaguse Koostöökojal on olnud kiire ja teguderohke sügis. Möödas on teine taotlusvoor, kus jagasime
projektiraha kokku summas 2,1 mln krooni. Tegemist
oli palju väiksema summaga kui kevadvoorus, kus jagasime 5,3 mln krooni.
2010. aasta II taotlusvoor 1.-3. meetmesse kestis 20.09.1.10. Kokku laekus 27 taotlust kogusummas 5 624 821
krooni, toetust taotleti 4 208 621 krooni. Valdade lõikes
tuli taotlusi järgmiselt: Alajõe 1, Avinurme 8, Iisaku 7, Illuka 3, Lohusuu 5, Tudulinna 1, Mäetaguse 1 ja PAKi piirkonna peale 1 taotlus.
Lisaks laekus 4. ja 5. meetmesse 3 taotlust kogusummas 287 660 krooni toetussummaga 258 895 krooni.
PAKi järgmine taotlusvoor kestab 7.-18.02.2011 ning
esialgse kava järgi plaanime teha 2011. aastal ainult ühe
vooru. See tähendab, et selles voorus jagame projektidele toetusi 8,48 mln krooni ulatuses. Juhul kui sobivaid
projekte ei laeku piisavalt, avame vooru uuesti 2011. aasta sügisel.

Piirkond

Taotleja nimi

Taotluse nimi

Projekti eelarve

Toetuse summa

Hindamisel
saadud punktid

MEEDE 1
Avinurme

Muusika-Lauluselts Metsakaja

24 000

21 600

13,29

Avinurme
Illuka

MTÜ Puhkpilliorkester Avinurme
MTÜ Motoklubi Freedom Feelers

48 066
158 000

43 259
142 200

13,00
12,33

Illuka
Avinurme

MTÜ Virumaa Ellujäämis Klubi
Avinurme Suusaklubi MTÜ

92500
221 098

83 250
198 988

12,00
11,83

Iisaku

Kauksi Külaselts

51 111

46 000

11,57

Iisaku
Avinurme
MEEDE 2
Lohusuu

Suusaklubi Margus MTÜ
Avinurme Spordi-ja Terviseselts

Vadi seltsimaja abihoone
projekteerimine
Puhkpillistuudio pillipargi täiendamine
Illuka moto-ja vabaajakeskuse
tugirajatiste projekteerimine
Õppe-seikluspargi projekteerimine
Inventari soetamine ja võistlustel
osalemine
Kauksi külaseltsile matkavarustuse
soetamine
Võistlus-ja treeningriiete soetamine
Jõusaali vahendite soetamine

87 014
173 820

78 313
156 341

11,33
10,67

MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksus

Päästetehnika

437 114

393 403

13,8

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda
MTÜ
Fatamorgana Group OÜ
Fatamorgana Group OÜ
IseMeistrid OÜ

PAKi haldusalasse kuuluvate valdade
osaline viidastamine
Käsitööriistad ja tööpingid
Mitmespindiline puurpink, bullerjan
Puidutöömasinate ja seadmete
soetamine
Elektripliit, ahi, ahju alus, ventilatsiooni
kubu, õlipirukamasin, veekeetja
Vesiveskiga Alajõele oma nišš
Hoone rekonstrueerimise
ehitusprojekti koostamine
Angaari katuse remont
Mahepõllumajandusliku majapidamise
arendamine
Kuremäe apteegi kohviku ja hostli
renoveerimine
Frontaallaaduri, esilaaduri kopa ja
aluste tõstmise kahvli soetamine

275 152

247 637

15,33

77 122
89 279
66 570

46 273
53 567
39 942

12,14
12,00
11,29

74 375

44 625

11,17

120 000
267 000

72 000
160 200

11,17
10,67

36 970
69 000

22 182
34 500

9,67
9,67

299 756

179 854

8,86

69 400

27 760

8,86

MEEDE 3
PAK

Projektitoetused 2011

EEK

EUR

Meede 1 - Kogukondade
aktiveerimine

2 970 600

189 856

Lohusuu
Lohusuu
Avinurme

Meede 2 - Elukeskkonna
parandamine ja hoidmine

678 994

43 396

Iisaku

Dello RD OÜ

Meede 3 - Ettevõtlikkuse
suurenemine ja ettevõtluse
toetamine

3 479 845

222 403

Alajõe
Tudulinna

Alajõe Arendus MTÜ
FIE Toivo Kivi

Meede 4 - Looduskeskkonna
säilimine ja säästlik
kasutamine

678 994

43 396

Iisaku
Iisaku

OÜ Metsataga Veod
FIE Piret Anvelt

Meede 5 - Võrgustikud,
andmebaasid ja koostöö

678 994

43 396

Illuka

Cops&Max OÜ

Mäetaguse

FIE Urmas Pae

KOKKU

8 487 428

54 2447

