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läbi viia infopäevad piirkonna omavalitsustes.
4. oktoobril kell 11 toimub
infopäev Jõhvis talupidajate liidu majas ja kell 15
Toila vallavolikogu saalis

5. oktoobril kell 13 toimub
infopäev Narva-Jõesuu
linnavolikogu saalis
6. oktoobril kell 13 toimub
infopäev Kohtla-Nõmme
rahvamajas

Jagatavad toetussummad:
1.meetmes 131 120 eurot,
2.meetmes 78 672 eurot,
3.meetmes 49 336 eurot.

Nimetatud summadele
lisanduvad maikuu voorus
jagamata jäänud toetussummad.

Info taotluste vastuvõtmise kuupäevade kohta
avaldatakse kohalikus ajalehes Põhjarannik ning
KIKO kodulehel lähiajal.

PRIA POOLT KINNITATUD LEADER-MEETME MAIKUU
VOORU PROJEKTITAOTLUSED
Maikuu taotlusvoorus hindajatelt positiivse otsuse
saanud projektid esitasime
PRIA-sse toetuse määramiseks 30. juunil. PRIA-l on

ERILISED HUVIPUNKTID:
Oktoobrikuu taotlus-

vooru toetuste summad
Meede 1

131 120

Meede 2

78 672

Meede 3

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu avab peatselt
Leader-meetmest projektitoetuste järgmise taotlusvooru. Avatakse kõik kolm
meedet: meede 1 Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine, meede 2
Elukeskkonna arendamine
ja meede 3 Koostöö ja
ühistegevuse arendamine.
Nii nagu maikuu vooru eel
on nüüdki kavas eelnevalt

49 336

projektide läbivaatamiseks
ja otsuse langetamiseks
aega 60 tööpäeva ehk
septembrikuu lõpuni.

PRIA on terve suve tublisti
tööd teinud ja KIKO projektitaotlused järgemööda
toetuse määramise otsused
saanud.

Septembri alguse seisuga
on PRIA poolt toetus määratud järgmistele projektidele:

Meede 1 Ettevõtluse
arendamine ja kompetentsi tõstmine
1. 1. Rikas-VO OÜ projekt
“Seadmete uuendamine”, toetussumma
19 456,20 €

2. Talia Stiil OÜ projekt
“Tööstusliku tikkimismasina soetamine”,

toetussumma
14 580,00 €
3. Erra Agro OÜ projekt
”Promenaadi talupood:lihasaali seadmed”, toetussumma
17 452,37 €
4. OÜ Liisbet Invest projekt “OÜ Liisbet Invest
betoontoodete tehase
uue tootmistsehhi
ehitamine”, toetussumma 74 433,76 €
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5. FIE Artur Gabriel projekt “Adra Pöttinger
Servo 25 Nova 4 soetamine”, toetussumma
6 720,00 €

6. OÜ Pühaoru projekt
“Põimagregaat Carrier
L625 (randaal) ostmine”
toetussumma
25 000,00 €

Meede 3 “Koostöö ja
ühistegevuse arendamine”
1. MTÜ Toitume Targalt
projekt “Loengute sari
Toitume targalt koos
praktiliste töötubadega”,
toetussumma 3 186,00 €

Hindajad peavad oluliseks kohtumisi taotlejatega. Fotojäädvustus
paikvaatlusest 24. mail
2016

Meede 2
“Elukeskkonna arendamine”
1. Jõhvi Vallavalitsus
projekt “Jõhvi raamatukogu raamatute tagastuskast välisuksele”, toetussumma 4 622,83 €

toetussumma 4 950,00 €
3. Jõhvi Rahvatantsuselts GEVI projekt “Jõhvi
kihelkonna naise rahvarõivakomplekti soetamine”, toetussumma
26 614,48 €

4. Tantsuselts Jõhvika-

2. MTÜ Toila Merepääste projekt” Toila vabatahtliku merepääste ajaloolise puidust päästepaadi taglastamine”,

moos projekt
“Tantsuseltsile Jõhvikamoos rahvariideseelikute
soetamine”, toetussumma 1 607,04 €

PRIA poolt toetuse määramisotsuse saanud projektide nimekiri on nähtav pria.ee kodulehel.
Toetuse saanud projektide nimekiri avaldatakse
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu kodulehel pärast

seda, kui PRIA on kõik
meie piirkonna projektid
oma otsusega kinnitanud. Osa projektitoetuse
ostustest on veel taotlejateni jõudmata, ootame!
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MTÜ KIRDERANNIKU KOOSTÖÖKOGU
10.AASTAPÄEVA JUUBELISEMINAR
23. augustil 2016 täitus 10 aastat Mittetulundusühing
Kirderanniku Koostöökogu tegevusest.
Tegevusgrupi asutajad,
tänased liikmed ja head
koostööpartnerid olid
kutsutud 10. aastapäeva
seminarile, et heita pilk
kümnele tegevusaastale,
kiita häid liikmeid ja part-

nereid ning võtta ise vastu õnnesoove. Töötulemustest on ette näida
439 vastu võetud ja hindajate poolt läbi loetud
projektitaotlust ning sellest 229 elluviidud pro-

jekti. Võrgustiku loomise
tulemusena on sündinud
koostööprojekt Viru Toit
ning viidud ellu mitmeid
erinevaid koostööprojekte.

Seminari avasõnad
ütles pikaajaline
juhatuse esimees
Margus Paalo
(kõrvaloleval pildil)

MEENUTUSED AVATUD TALUDE PÄEVAST
24.j uulil sai teoks Eesti
teine avatud talude päev.
Kui meenutada meie selle aasta vihmast suve,
siis oli Taevataat sellel
päeval väga armuline.
Ilm oli suurepärane, linnarahvas oli liikvel. Meie
maakonnas avas oma
majapidamise külastaja-

tele 16 majapidamist ja
maakodu. Enamus võõrustajaid osalesid üritusel
esimest korda, mistõttu
kogemused puudusid.
Võib öelda, et ettevalmistus külaliste vastuvõtmiseks oli õhinapõhine.
Juhtus see, mida keegi ei
osanud ette näha: maa-

elu vastu huvi tundvaid
ning kaunist ilma nautivaid mehi, naisi ja lapsi
liikus sadade kaupa
ühest külastuskohast
teise näpus Avatud talude mäng, mille Viru Toidu juhatuse liikmed olid
koostanud.

Mängu mõte oli selles, et
kes vähemalt viiest talust
sai mängule kleepsu, siis
sai külastaja auhinna.

Vendi aiandustalu 323,
Aia talu 180, Alutaguse
PSK 400, Vanakõrtsi talu
133, Green Souplin, Lagedi talu 212, Iisaku Kihelkonna Muuseum 88,
K.S.Pimestiku 300, Varja
kohvik 200, Purtse kindlus 858, Ratsaspordiklubi
Rider 500

Talu Lammas ja Roos 200,
Pühaoru talu 303

Päev õnnestus suurepäraselt ning võõrustajad ja
külastajad olid seda
meelt, et kohtuvad tuleval aastal kindlasti taas.

EESTI 2. AVATUD TALUDE PÄEV ARVUDES
Tänavu osales üle Eesti
Avatud talude päeval 234
talumajapidamist, põllumajanduse ettevõtet ja
väiketootjat ning tehti
83 000 külastust. See on
kaks korda rohkem osalejaid ning külastajaid kui
mullu. Kõige rohkem külastajaid luges kokku

Konju mõisa talu ja Meie
Pagar. Neid külastas
3200 inimest. See oli
Eesti rekord. Teistes
meie piirkonna taludes
jagunesid külastajad nii:
Männituka talu 285, Tagavälja talu 300, Aare
kodumajutus, Kaevuri
maja 149

Suuremate külastajate
arvuga saavad uhkustada,
Harjumaal asuvat Esko
talu külastas 2050 ja Tartumaal asuvat Andre Farmi
2000 inimest, Saidafarm
OÜ Harjumaal 1570 inimest.

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.

www.kirderannik.ee
MTÜ KIRDERANNIKU
KOOSTÖÖKOGU

Keskväljak 1, Jõhvi
Kabinet 313
telefon: 332 2215
e-post: lag@kirderannik.ee

MTÜ KIRDERANNIKU KOOSTÖÖKOGU STRATEEGIA JA
ARENGUVALDKONNAD
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu arengustrateegia aastatel 2015-2020 tugineb
KIKO põhiväärtustel:



Ettevõtlikkus—

väärtustame tegevuste
läbimõtestatust ja eesmärgipärasust, tunneme rõõmu oma tegevustest ja anname
seda rõõmu ka edasi

Olulisemad arenguvaldkonnad


Ettevõtlus— uuen-

väärtustame isiksusekeskset arengut, algatusvõi-

duslikud tooted, teenused, põllumajandus-

met ja loovust, oskust
ning võimet võtta asju
ette ning nende eest ka
vastutada

tooted, kohalik toit,
käsitöö, turism


noortesõbralik, turvaline

Pühendumus—

Uuenduslikkus—
väärtustame uuenduslikke
ning nutikaid lahendusi,
oleme eelarvamustevabad
ning avatud





Elukeskkond—
füüsiline, sotsiaalne,



Inimese areng—
hoiakute parandamine,
silmaringi avardamine.

Kui sa soovid minna kiiresti, mine üksi.
Kui sa soovid minna kaugele, mine koos teistega.
Warren Buffett

