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PROJEKTISAAK SEPTEMBRIKUU TAOTLUSVOORUS
Septembris oli taaskord
võimalus ettevõtetel, vabaühendustel ja kohalikel omavalitsustel esitada projektitoetuse taotlusi Leader
meetme kaudu toetatavate
tegevuste ja investeeringute
elluviimiseks.
Septembrikuu taotlusvooru
toetuste maht on meede 1–
247 317 eurot, meede-2—
85 145 eurot ja meede 3–
112 687 eurot.
Taotluste vastuvõtmine toi-

mus vaid läbi e-pria veebikeskkonna 18.-25. septembril.
Meede 1, Ettevõtluse arendamise ja kompetentsi tõstmise
toetamiseks esitati kaheksa
projektitoetuse taotlust, meede 2, Elukeskkonna arendamise toetamiseks esitati kuus
taotlust ning Ühistegevuse ja
koostöö arendamise meetmesse esitati neli taotlust.
Tehnilise kontrolli käigus ilmnes, et pea kõigil taotlustel
oli mõni viga ning vajalik lisa-

da nõutud kuid puuduvaid
dokumente. Tähtaegselt likvideerisid enamik taotlejaid
puudused ning projektitoetuse taotlused esitati juhatusele. MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatus kinnitas
hindamiskomisjonile esitamiseks seitse ettevõtluse arendamiseks suunatud projektitoetuse taotlust, neli taotlust
elukeskkonna arendamise
meetmest ja kaks koostöö ja
ühistegevuse arendamise
meetme projekti.

PROJEKTIDE PAIKVAATLUSED JA TAOTLEJATE ÄRAKUULAMINE

ERILISED HUVIPUNKTID:
SEPTEMBRI
VOORU TOETUSTE MAHT

MEEDE 1
247 317 EUROT
MEEDE 2
85 145EUROT
MEEDE 3
112 687 EUROT

Nagu tavaks käivad projektide hindajad toetust taotlevaid projekte kohapeal vaatlemas. Põhiliselt kasutavad
seda võimalust meede 1
taotlejad. Nii ka seekord,
paikvaatlus toimus 10. oktoobril. Hindajad olid oodatud Toila Pargi Kohvikusse,
kus taotleja OÜ Signai vajab
seadmeid ja väikevahendeid
kohviku arendamiseks. Tore
on see, et ettevõtte omanikud on kaks suve Toila Pargi
Kohvikut pidanud ning nüüd
on kindel plaan Harjumaalt
Toilasse kolida. Mööbliexpert

Group OÜ on Jõhvis tegutsev
suure potentsiaaliga väikeettevõte, kelle esindaja tutvustas tootmisprotsessi ja tootmisruume. A.V.R.P.Service
OÜ esitas taotluse teistkordselt. Omanik soovib piirkonnas käivitada põllutöötehnika
remonditöökoja. NarvaJõesuus ootas hindajaid Pargi
Keskus Holding esindaja, kes
taotleb toetust puhkajatele
mõeldud üürikorteritega majutushoone ehitamiseks.
12.oktoobril said taotlejad
projekte tutvustada ärakuulamisel. Seda võimalust kasutas

üheksa taotlejat. Esitlused
olid hästi ettevalmistatud,
abiks slaidiprogramm.
Hindajad alustasid hindamisega 05.oktoobril ja hinnete
esitamise tähtaeg on 23.
oktoober 2017
Hindamiskomisjonide koosolekud toimuvad
26.oktoobril, kus selgub projektide pingerida.
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse koosolek toimub hiljemalt 03. novembril
ning seejärel läheb otsustamine PRIA kätte.

KIRDERANNIKU INFOLEHT

Lk 2

MTÜ KIRDERANNIKU KOOSTÖÖKOGU RIIGISISESED
KOOSTÖÖPROJEKTID
Juunikuu Infolehes tõime lugejani
20.juunil toimunud MTÜ Kirderanniku Koostöökogu üldkoosoleku kokkuvõtte, kus oli muuhulgas kajastatud kahe riigisisese koostööprojekti
sisu. Üldkoosolek kinnitas KIKO osalemise koostööprojektides.

jekti elluviimise aeg on 1.november
2017.a. kuni 31.detsember 2019.a.
Projekti tegevusteks on piirkonna
turismiga tegelevate kalandus– ja
põllumajandusettevõtete ühisüritused, kohalikku kala ja põllumajandustooraine kasutamist populariseeriv pop-up
kohvikute
üritus Kalurite
päeval, õppereisid ja projekti toimkonna koosolekud ning teavitustöö.
Koostatakse
fotopank ja
valmistatakse
asjakohased

19.septembril 2017 allkirjastas MTÜ
Kirderanniku Koostöökogu juhatuse
esimees Margus Paalo kaks riigisisest koostööprojekti koostöölepingut:
Riigisisene koostööprojekt “Kohalik
kala taldrikul” põhieesmärk on populariseerida kohalikust kalast ja
toorainest valmistatavaid toite, tugevdada läbi ühisürituste otsesidemeid Virumaa rannakalurite ja piirkonna toitlustus-, turismi-, ja põllumajandusettevõtete vahel. Juhtpartneriks on MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing ning partneriteks MTÜ
Virumaa Koostöökogu ja MTÜ Kirderanniku Koostöökogu. Koostööpro-

meened.
Teine koostööprojekt “Pealinnast
piirilinna” eestvedaja ja juhtpartner
on MTÜ Põhja-Harju Kootöökogu,
partneriteks on MTÜ Arenduskoda,
MTÜ Partnerid, MTÜ Virumaa Koos-

töökogu, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Virumaa Rannakalurite
Ühing. Koostööprojekti eesmärgiks on
turismi valdkonnas uudse Virumaa rannikut tervikuna hõlmava turismiteenuse
ja turismitoote arendamine, ühist sündmuste planeerimist ning turundust toetava käsitluse loomist ja rakendamist.
Koostatakse fotopank ja infotrükis.
Koostööprojekti tegevused toimuvad
ajavahemikul 30. september 2017.a.
kuni 30. september 2020.a.
Mõlemate koostööprojektide partnerid
teevad tegevusi oma piirkonnas ning
osad tegevused hõlmavad kõiki projekti
partnereid.
Koostööprojektide tegevuskavad lisatakse MTÜ Kirderanniku Koostöökogu kodulehele.
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KIKO ÕPPESÕIT POOLA VABARIIKI 04.-10.NOVEMBER
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmete 2017 aasta õppereis bussiga
toimub 04.-10. novembril Poola Vabariiki. Reisikava kohaselt viib tee
meid läbi Läti ja Leedu Warssavisse,
Radomi sse , Kiel ce li nna ja
Krakowisse. Õppereisi eesmärk on
külastada kahte Leader tegevusgruppi ning tutvuda nende tegevusega. Kohtumised on kokku lepitud
LAG Razem dla Radomki ja LAG
Wieliczka esindajatega, kes on lahkesti nõus tutvustama nende piirkonnas Leader-meetmest toetatud
projekte. LAG Razem dla Radomki
on huvitatud KIKO-ga koostööprojekti läbiviimisest ning nende poolt
on ette valmistatud ühiste kavatsuste protokoll. Edasise koostöö täpsemad teemad selguvad loodetavasti

kohtumise käigus.

töö Eesti Trükimuuseumis, mis asub
Tartus ning jätkab noorsootööd. Meie
Lisaks Leader tegevustega tutvumisele
ettepanek tulla Poola õppereisile abiks
on plaanitud külastada Warssavis Ülestundus Agnieszkale põnev ja nii saigi
tõusu muuseumi ja giidi saatel teha
käed löödud.
linnaekskursioon. Krakowis külastame
Waweli lossi ning teeme linnaekskur- Hea meel on selle üle, et Kirderanniku
siooni. Soovijatel on võimalus külasta- Koostöökogu liikmed on aktiivsed ning
da Auschwitzi koonduslaagri muuseu- Poola õppereisi grupp täitus kiiresti.
mi. Wielicka soolakaevandus on samuti
Novembrikuus lehes saate juba teada,
üks õppereisi sihtkoht.
kuidas meil Poolas läks ja milline on
Lugupidamisest Poola võõrustajate see valdkond, kes jääb edasi koostööd
vastu otsustasime õppereisile kaasata tegema. On need noored, toidutootpoola keelt kõneleva giidi. Otsingud jad või hoopistükkis turismivaldkonna
läbi interneti viisid meid kokku noore inimesed.
südika poolatariga. Agnieszka Kunz tuli
viis aastat tagasi Tartusse noorekeskusesse vabatahtlikuna tööle. Tartu võlus
noort naist aga niivõrd, et ta õppis ära
eesti keele, leidis omale meelepärase

KIKO ÜHISPROJEKT— 4. TEGEVUS—TERVIS
TERVISEKOOLITUS “KUIDAS JÕUDA NORMAALSE SÖÖMISENI”
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu
ühisprojekti “Muutustega kohanemine” tegevuse `Tervis` raames toimub 25. oktoobril 2017 Toila Spa
hotellis tervisekoolitus “ Kuidas jõuda normaalse söömiseni”. Koolituse
läbiviijaks on meie partner Ida-Viru
Maavalitsus, kes kutsus lektoriks
tuntud tervise-edendaja, personaaltreeneri ja koolitaja Mirko Miilitsa.
Noor mees on palju aega ja energiat pühendanud tasakaalustatud ja
positiivseid elamusi pakkuva toitumise propageerimisele. Ta on olnud
mitmete Eestis tuntud tegelaste
personaaltreener ja toitumisnõustaja.

Koolituse käigus saab igaüks mõõta
keha koostist, mis tähendab, et vastav
aparaat mõõdab lisaks tavapärastele
näitajatele—vererõhk, veresuhkur, KMI
ka meie organite sisukorda.
Lisaks toimub loeng toitumisest. Tähelepanu alla võetakse ka stressisöömine.

Kirderanniku Koostöökogu liikmed on
taaskord aktiivsed end koolitama.
Täname, et olete aktiivsed ja soovime
kõigile head tervist !

Aitäh ühisprojekti partnerile Ida-Viru
Maavalitusele ja Eha Samrale, kes
kõiki terviseedenduse tegevusi on
koordineerinud!

www.kirderannik.ee
MTÜ KIRDERANNIKU
KOOSTÖÖKOGU

Keskväljak 1, Jõhvi
Kabinet 312 ja 313
telefon: 332 2024
e-post: lag@kirderannik.ee

Kirderanniku koostööpiirkond on kvaliteetseim multikultuurne tööstus- ja kaevandusaladel asuv elu- ja külastuskeskkond Eestis, mida iseloomustab:
Orienteeritus kohaliku väikeettevõtluse arendamisele kui olulisele koostööpiirkonna
elukeskkonda ja piirkonna toote- ja teenuspaketti kujundavale mõjurile.
Elujõuline kohalik kultuur, mis pakub seeläbi
kohalikele elanikele mõistlikke majanduslikke väljundeid, luues eeldused väiketootmisele ja kohalikule toidule ning nende turundamisele.
Kogukonna kõrged ettevõtlikkushoiakud, mis
on piirkonda loonud uusi tooteid, teenuseid ja töökohti nii ettevõtluses, kodanikuühiskonnas kui ka avalikus sektoris.

MIS ON TULEKUL

Oktoobrikuu on tegus nii hindajatele
kui juhatusele ja tegevusgrupi töötajatele. Hindajad on saanud lugemiseks ja hindamiseks projektitaotlused, mis on kontoris juba tehnilise
kontrolli läbinud. Paikvaatlus ja taotlejate ärakuulamine möödusid kiiresti
kuna projekte oli seekord vähem kui
tavapäraselt.
Juhatuse koosolek toimub 23. oktoobril.
Lähipäevil, st 25.-26. oktoobril, on
tulemas tervisekoolitus ja hindamisrühmade koosolekud.
Oktoobrikuu viimastele päevadele on
plaanitud juhatuse koosoleku toimumise aeg.

1.novembril koguneb koostööprojekti
“Kohalik kala taldrikul” töörühm. 14.
novembriks on plaanitud koostööprojekti “Pealinnast piirilinna” töökohtumine.
2. novembril tulevad meile külla Eesti
Maaülikooli tudengid, kes külastavad
tegevusgrupiga tutvumise hulgas ka
mitmeid elluviidud projekte.

Maamajanduse Infokeskus korraldab
hindajatele kolm piirkondlikku koolitust: 08.novembril Tartumaal, Raadimõisa hotellis, 10.novembril Raplamaal, Teenuse mõisas ning
14.novembril Lääne-Virumaal, Jänedal. Meie hindajad saavad valida,
millisel kuupäeval koolitusel osaleda.

4.-10. novembril külastame Poolat ja
kahte sealset tegevusgruppi.

23. novembril toimub viimane IdaViru Maavalitsuse poolt korraldatav
tervisekoolitus, täpne teema tuleb
lähiajal.

14. novembriks on plaanitud koostööprojekti “Pealinnast piirilinna” töökohtumine.

Liikmetel tuleb varuda aega 12. jaanuari õhtupoolikuks, mil aastalõpuseminar koos VIKO liikmetega.

