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Miljonid kroonid maaelu arendamiseks 

Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfond: 
Euroopa investeeringud 
maapiirkondadesse

Veebruarikuus võtsime vastu 
LEADERi meetmete taotlusi 
maaelu arenguks. Avatud olid 
kõik 4 meedet: põhiteenuste 
meede, uuenduslike lahendus-
te meede, turunduse ja rah-
vusvahelistumise meede ning 
sotsiaalse sidususe meede.

Kokku laekus 48 projektiaval-
dust, mis läksid Kirderanniku 
Koostöökoja (KIKO) hindamis-
komisjonile hindamiseks. 

Lõplik otsus tuleb sügisel 
Nagu varemgi, oli kõige ela-

vam huvi sotsiaalse sidususe 

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse 15. aprilli 
2010. a otsusega nr 7 on III taotlusvoorust PRIA-le 
projektitoetuse avalduste esitamise õigus 
järgmistel taotlejatel.

MEEDE 1. Põhiteenuste meede
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu "Keelekursuste kor-

raldamine rahvusvahelise koostöö parandamise eesmär-
gil" toetussummas 86 400 krooni.

MTÜ Toila Sadama Jahtklubi "Noorte merendusalane 
huviring" toetussummas 95 202 krooni.

Kohtla Vallavalitsus "Kukruse mõisapargi rekonst-
rueerimise projekt" toetussummas 25 000 krooni.

SA Jõhvi Tööstuspark "Jõhvi logistika ja äripargi aren-
guks vajalike ettevõtluskontaktide loomine" toetussum-
mas 61 051 krooni.

Vaivara Sinimägede SA "Militaarturismi õppereis Bal-
timaadesse ja Poolasse" toetussummas 59 454 krooni.

MEEDE 2. Uuenduslike lahenduste meede
OÜ Matey Grupp "Meresüstade soetamine ja teenuse-

pakkumise alustamine" toetussummas 76 315 krooni.
MTÜ Toila Sadama Jahtklubi "Võistluspurjekate soe-

tamine" toetussummas 168 577 krooni.
OÜ Liisbet Invest "Smart House lahenduste rakenda-

mine Pühajõe Motovillas" toetussummas 474 630 kroo-
ni.

MTÜ Kohtla Valla Spordiklubi "Rattaretke korralda-
miseks turvavarustuse ja starditelgi soetamine" toetus-
summas 43 415 krooni.

MTÜ Lõime Koda "Rahvarõivaste valmistamise kes-
kuse loomine" toetussummas 189 498 krooni.

Kergejõustikuklubi VISA "Elektroonilise ajavõtusüs-
teemi soetamine" toetussummas 373 726 krooni.

Spordiklubi FiniFit "Laste mängutoa rajamine Toila 
valla kultuuri- ja spordikeskusesse" toetussummas 120 
622 krooni.

Konju Küla Selts "Seltsi kinnistu heakorratöödeks va-
jaliku tehnika soetamine" toetussummas 84 827 krooni.

OÜ Prümmel "Sinimägede lahinguväljale lahingute-
gevuseks vajaliku varustuse soetamine" toetussummas 
176 793 krooni.

MEEDE 3. Turunduse ja rahvusvahelistumise meede
Kohtla Vallavalitsus "Kukruse mõisakompleksi turun-

dustegevus" toetussummas 56 000 krooni.
Vaivara Sinimägede SA "Eestimaa äärevaldade kok-

kusaamine Vaivara rahvamaja 100 aasta juubelil" toetus-
summas 63 810 krooni.

MTÜ Toila Merepääste "Toila rannaküla ajaloo talle-
tamine" toetussummas 116 053 krooni.

MTÜ Kirde-Eesti Puhkerajad "Valaste juga tutvustav 
infovoldik" toetussummas 10 584 krooni.

MTÜ Jõhvi Tiibvarjuklubi "Jõhvi tiibvarjupäeva kor-
raldamine" toetussummas 104 868 krooni.

MTÜ Toila Valla Hariduse ja Kultuuri Selts "Toila aja-
looliste piltide fotoraamat" toetussummas 69 000 kroo-
ni.

Jõhvi Vallavalitsus "Koostöösidemete väljaarendami-
ne KIKO piirkonna omavalitsuste, mittetulundussekto-
ri ja väikeettevõtjate ning Gruusia Gori piirkonna vas-
tavate struktuuride ja organisatsioonide vahel" toetus-
summas 266 452 krooni.

MTÜ Viru Bowlinguklubi "Jõhvi noorte bowling´u-
turniiri korraldamine" toetussummas 43 340 krooni.

Spordiklubi BC Karjamaa "Noorkorvpallurite (1999. a 
ja hiljem sünd.) osalemine turniiril Itaalias" toetussum-
mas 223 340 krooni.

MEEDE 4. Sotsiaalse sidususe meede
MTÜ Kohtla Valla Spordiklubi "Kabelimetsa külaplatsi 

katusealuse ehitus" toetussummas 106 752 krooni.
MTÜ Voka Küla Selts "Voka küla külaplatsi parenda-

mine" toetussummas 55 557 krooni.
MTÜ Toila-Ontika Merekuurort "Oru pargi teenindus-

hoone rekonstrueerimine" toetussummas 636 282 kroo-
ni.

Ida-Viru Jahimeeste Selts "Konju lasketiiru peamaja 
projekteerimine" toetussummas 104 760 krooni.

SA Jõhvi Tööstuspark "Jõhvi logistika ja äripargi inf-
rastruktuuri ehitusprojekti koostamine" toetussummas 
278 550 krooni.

Konju Küla Selts "Konju küla seltsimaja rekonstruee-
rimise ja haljastusprojekti koostamine" toetussummas 
118 105 krooni.

OÜ Pankrand "Vahtramäe puhkemaja arendamise 1. 
etapp" toetussummas 89 000 krooni.

OÜ Cops & Max "Valaste puhkekohale infotahvli ja 
suunaviitade paigaldamine" toetussummas 30 574 kroo-
ni.

Toila Vallavalitsus "Toila Gümnaasiumi segarahva-
tantsurühmale rahvariiete soetamine ning Voka laste-
aiale rahvariidekanga ja vööde soetamine" toetussum-
mas 126 080 krooni.

OÜ Liisbet Invest "Pühajõe Motovilla inventari soeta-
mine" toetussummas 333 624 krooni.

Allikas: Kirderanniku Koostöökogu 

meetme vastu. Selle meetme 
kaudu saab esitada projekti-
taotlusi investeeringuteks. 
Kui jagada oli selles meetmes 
3,5 miljonit krooni, siis nõud-
lus toetuse järele oli üle 8 mil-
joni.

Kui avaldusi võtsime vas-
tu veebruaris, siis lõplik ot-
sus jõudis taotlejatele aprilli 
keskel. Kõigil KIKO juhatu-
selt positiivse otsuse saanud 
taotlejail on õigus esitada aval-
dus PRIA-le kahe kuu jooksul. 
PRIA otsustab rahastamise 90 
tööpäeva jooksul. Täpselt nii 
palju peab olema taotlejal kan-
natust, et jõuda ära oodata lõp-
lik otsus.s

Nendele organisatsiooni-
dele, kes pole veel endi jaoks 
avastanud LEADERi toetuste 
olemasolu ja valikuvõimalu-
si, on lihtne soovitus: vaadake 
PRIA kodulehelt, mille jaoks 
on PRIAst LEADERi meetme 
raames toetust küsitud ning 
positiivsed otsused rahasta-

ÜLLE MARITS, 
Kirderanniku 
Koostöökoda, 
tegevjuht

miseks tulnud. Nagu selgub, 
on LEADERi meetmete või-
malused väga laiad ning pii-
rangud kehtivad ainult pro-
jektiideede vormistamisel, 
õigete meetmete ja koodi-
de leidmisel. Kuna Eestis te-
gutseb 26 tegevusgruppi, on 
igal tegevusgrupil oma stra-
teegiast tulenevad toetuste 
võimalused. Projektitoetuste 
avalduste koostamisel tuleb 
lähtuda LEADERi määrusest 
ning kohalike tegevusgruppi-
de strateegiast ja meetmeleh-
tedest.

Uus taotlusvoor 
Praeguseks on suur osa 

taotlejatest oma projektitoe-
tuse avaldused juba PRIA-
le menetlemiseks esitanud. 
Kindlasti on paljud lugejad 
märganud, et 15.-30. juuni-
ni on avatud taas uus taotlus-
voor, kus võtame vastu LE-
ADERi projektitoetuste aval-
dusi kõigi nelja meetme raa-

mes. Seekord läheb jagami-
sele 3,5 miljonit krooni toe-
tusraha. 

Ootame kõiki huvilisi info-
päevadele ning loodame taas, 
et meie piirkonna projektid 
paistavad silma uuenduslik-
kusega. Täpsem informatsioon 
on väljas meie kodulehel www.
kirderannik.ee ja infopäevade 
toimumisest anname eelnevalt 
teada nii kodulehe kui ajalehe 
vahendusel.

Infot saab Kirderanniku 
Koostöökogu kontorist Kesk-
väljak 1-313 Jõhvis tööpäe-
viti telefonil 332 2215, samu-
ti on kontorist võimalik saa-
da projektikirjutamise käsi-
raamatut.

Erinevalt varasemast tuleb 
KIKOsse taotluste esitamiseks 
eelnevalt aeg broneerida. Se-
da saab teha nii telefonitsi kui 
e-postiga: lag@kirderannik.ee. 
Sellega väldime taotlejate oo-
teaega ning hajutame oma töö-
mahtu viimasel projektide esi-
tamise päeval.

Eesti on saanud tunnustust LE-
ADER-programmi eduka käi-
vitamise puhul. Kogu vabarii-
gis tegutseb 26 tegevusgruppi 
ning kaetud on 99% abikõlbli-
kest piirkondadest. 

Praeguseks on LEADER-prog-
rammi kaudu jagatud maapiir-
kondadesse toetust 220 miljo-
ni krooni ulatuses. Kirderanni-
ku Koostöökogu projektide 
kohta on positiivsed otsused 
PRIAst praegu 5,4 miljoni 
krooni suuruses summas. Me-
netlemisel on PRIAs 3,8 miljo-
ni krooni ulatuses projekte. 
Sellele summale lisandub pro-
jektide maht, mis praeguse 
seisuga PRIAsse esitamata 
ning 4. taotlusvoorus, juuni-
kuus 2010, jagamisele minev 
3,5 miljonit krooni.

Sisukas suvi 
Kirderanniku koostöökogu 

ei tegele vaid pelgalt projekti-
taotluste vastuvõtmise ja hin-
damisega. Eelseisval suvel on 
meil kavas mitmesuguseid et-
tevõtmisi.  

Näiteks on praegu käsil Vi-
rumaa paeaasta korraldamine 
kuue LEADER tegevusgrupi 
poolt. Koostöökokkuleppe Viru-
maa paeaasta korraldamiseks 
sõlmisid 15. jaanuaril 2010 Viru-
maal paiknevad tegevusgrupid: 
Partnerid, Kirderanniku Koos-
töökogu, Pandivere Arendus- ja 
Inkubatsioonikeskus, Virumaa 
Koostöökogu, Peipsi-Alutaguse 
Koostöökoda ja Arenduskoda. 
Projekti eesmärk on Eesti rah-
vuskivi - paekivi ja selle kasu-
tamisvõimaluste tutvustamine, 
piirkonna väärtustamine, koos-
töö ja kohaliku algatuse eden-
damine, eri huvigruppide kaa-
samine ja üle-eestilise paeaas-
ta 2011 ettevalmistamine. Vi-
rumaa paeaasta raames korral-
dati laste loomingu konkurss, 
esitatud töödest antakse välja 
kogumik ja koostatakse näitus. 
Projekti raames antakse välja 
infolehte, korraldatakse kon-
verentse, konkursse ja lastele 
ekskursioon ning valmistatak-
se lauamängud. 

Maikuu lõpust oktoobri-
kuu lõpuni töötame strateegia 

Paekivi väärtustamisest suvekooli korraldamiseni

UUS TAOTLUSVOOR

* Projektitoetuse avalduste vastuvõtmine toimub 15.-30. juunini 2010. 
* Avaldusi võetakse vastu Kirderanniku Koostöökogu kontoris Jõhvis 

Keskväljak 1 (ruum 313) kella 9-16. Erinevalt varasemast on vajalik 
taotluste esitamiseks broneerida kontoris eelnevalt sobiv kellaaeg. Se-
da saab teha telefonil 332 2215 või e-kirjaga aadressil lag@kirderan-
nik.ee. Aja broneerimine säästab taotlejate ooteaega ning samuti haju-
tab meie töökoormust taotluste esitamise viimasel päeval.

*  Üksikasjalikumat infot leiab meie kodulehelt www.kirderannik.ee.  

muutmise kallal. Igas omava-
litsuspiirkonnas toimuvad juu-
nis-juulis koosolekud, kus sel-
gitame ja kaardistame piir-
konna vajadused ning ootused 
seoses LEADER-programmi-
ga. Siinkohal palve kõigile, kes 
tahavad oma piirkonna või kü-
la heaks midagi teha: osalege 
koosolekutel ning tulge julgelt 
välja oma mõtetega. 

Hiidlaste Koostöökoguga on 
3. juunil plaanis ühine seminar 
teemal, kuidas soodustada väi-
keettevõtluse edendamist piir-
konnas. 

Tulekul on telesari 
Maamajanduse Infokesku-

se (maaeluvõrgustik) ja Eesti 
Rahvusringhäälingu koostöö-
lepingu alusel jõuavad juulis 
ja augustis Eesti Televisiooni 
(ETV) eetrisse suveõhtumaga-
sini laadis 26 videolugu, mis 
kajastavad seda, mida toetus-
te abil on Eesti eri paigus kor-
da saadetud. Igast tegevusgru-

pist, ka Kirderanniku Koostöö-
kogu piirkonnast, salvestatak-
se kolm edulugu. Selle saate-
sarja kaudu saavad LEADE-
Ri ettevõtmised ja võimalused 
paremini tutvustatud.

21. ja 22. juulil toimub Jä-
nedal LEADERi suveseminar, 
kus tutvustatakse LEADER-
meetme raames läbi viidud 
projekte ning jagatakse koge-
musi projektide juhtimiseks.

Kirderanniku Koostööko-
gu ja Virumaa Koostöökogu 
korraldavad ühise suvekooli 
raames 31. juulil ja 1. augustil 

meeskonnakoolituse. Elamus-
koolitusel otsime ühistunnet, 
misläbi end paremini mees-
konnana piirkonna edendami-
seks rakendada.

Lisaks meeskonnakoolitu-
sele on sel aastal kavas kogu-
konna arendamise-aktiveeri-
mise koolitus ning kohaliku 
toidu teema, mille kaudu ta-
hame ärgitada väikeettevõt-
luse arengut. Need koolitused 
toimuvad juba sügisel.

ÜLLE MARITS, 
Kirderanniku 

Koostöökogu tegevjuht 

Kirderanniku Koostöökogu esindajad tutvustasid kodukanti tänavusel Maamessil.           ERAKOGU


