Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
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Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.00.
Osalesid:
Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Harri Oona, Anne Perlov,
Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Kalmer Sarv ja Kati Velner.
Mati Raud ja Elmo Saul.
tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask ja Aili Keldo.
Monika Rogenbaum.
Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Strateegia meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine"
tegevus 1.2 „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh
kogukonnateenustesse“ projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
2. Strateegia meetme 1 tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse
mikroettevõtlusse“ 2017. aasta taotlusvooru hindamiskriteeriumide ja taotleja juhendmaterjali
arutelu ja kinnitamine
3. Strateegia meetme 3 tegevuste 3.2 „Maale elama-tüüpi projektid, mis turundavad
tegevuspiirkonda väärt elukohana„ ja 3.3 „Valgamaa turundus turismi sihtkohana ning
ettevõtluskeskkonnana“ 2017. aasta taotlusvooru hindamiskriteeriumide ja taotleja
juhendmaterjali arutelu ja kinnitamine.
4. Muud küsimused.
1. Strateegia meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.2 „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse,
sh kogukonnateenustesse“ projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
27.03.2017–07.04.2017 avatud olnud taotlusvooru hindamistulemuste ja hindamiskomisjoni
ettepaneku põhjal kinnitati 15.05.2017 toimunud Valgamaa Partnerluskogu juhatuse koosolekul
projektid, kus taotletav toetusmäär oli kuni 60% ja need, mis jäid alla kehtestatud
miinimumlävendi.
Antud vooru kaheksast taotlejast viis määratlesid toetust taotletavat teenust kogukonnateenusena,
kus taotletakse kõrgemat toetusmäära kui 60%. Nendest neli (Anneli Uffert,
OÜ Kangro&Nagla, Valev Sisov ja OÜ Piarde) ületasid kehtestatud miinimumlävendi ja esitati
kinnitamiseks 26. mail toimunud mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekule.
Monika Rogenbaum pani hääletusele ettepaneku vastavalt üldkoosoleku otsusele meetme 1
„Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine" tegevus 1.2
„Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse“

projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse
kohta nende projektide osas, kus taotletav toetusmäär ületas 60%.
Hääletamisel: (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni ettepanekust ja 26.05.2017 toimunud üldkoosoleku
otsusest lähtuvalt meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.2 „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh
kogukonnateenustesse“ projektitaotluste paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise
suurus nende projektide osas, kus toetusmäär ületas 60%.
Projekti
Taotleja nimi
reg nr

Taotletav
OV
toetussumma

99

ANNELI UFFERT

7911,41

Puka

…..

Rahastada

100

OÜ KANGRO & NAGLA

8000,00

Puka

…..

Rahastada

105

VALEV SISOV

8000,00

Karula

…..

Rahastada

104

OÜ PIARDE

2592,00

Tõlliste

…..

Rahastada 60%
toetusmääraga

Koondhinne Ettepanek

2. Strateegia meetme 1 tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või
loovasse mikroettevõtlusse“ 2017. aasta taotlusvooru hindamiskriteeriumide ja taotleja
juhendmaterjali arutelu ja kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas meetme 1 tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või
loovasse mikroettevõtlusse“ 2017. aasta taotlusvooru hindamiskriteeriumide ja juhendmaterjali
täiendamise ettepanekut.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: Kinnitada meetme 1 tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või
loovasse mikroettevõtlusse“ 2017. aasta taotlusvooru hindamiskriteeriumid ja juhendmaterjali
„Taotlemise meelespea“.
3. Strateegia meetme 3 tegevuste 3.2 „Maale elama-tüüpi projektid, mis turundavad
tegevuspiirkonda väärt elukohana„ ja 3.3 „Valgamaa turundus turismi sihtkohana ning
ettevõtluskeskkonnana“ 2017. aasta taotlusvooru hindamiskriteeriumide ja taotleja
juhendmaterjali arutelu ja kinnitamine.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas meetme 3 tegevuste 3.2 „Maale elama-tüüpi projektid, mis turundavad
tegevuspiirkonda väärt elukohana „ja 3.3 „Valgamaa turundus turismi sihtkohana ning
ettevõtluskeskkonnana“ 2017. aasta taotlusvooru hindamiskriteeriumide ja juhendmaterjali
täiendamise ettepanekut.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: Kinnitada meetme 3 tegevuste 3.2 „Maale elama-tüüpi projektid, mis turundavad
tegevuspiirkonda väärt elukohana „ja 3.3 „Valgamaa turundus turismi sihtkohana ning
ettevõtluskeskkonnana“ 2017. aasta taotlusvooru hindamiskriteeriumid ja juhendmaterjali
„Taotlemise meelespea“.
4. Muud teemad
4.1 Õppereis Võrumaale 6.–7. juuni
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate Valgamaa Partnerluskogu eesseisvast õppereisist Võrumaale.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
4.2 Otepää Vallavalitsuse projektitaotluse mitterahuldamine PRIA poolt
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et Otepää Vallavalitsuse meede 2.2 raames esitatud ja Valgamaa
Partnerluskogu poolt kinnituse saanud projekt „Palupera tee äärse korvpalliväljaku
rekonstrueerimine“ on saanud PRIA poolt rahuldamata jätmise otsuse (otsuse nr 13-6/585,
18.05.2017), viidates, et antud kulud ei ole abikõlblikud kuna on tegemist kohaliku omavalitsuse
üksuse ülesande asendamiseks tehtavate kulutustega. Määruse seletuskirja järgi on need kulud,
milles soovitakse toetust KOKS § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud valdkondade pidevaks
ülalpidamiseks või antud valdkonda uuenduslikku lisaväärtust või innovaatilist elementi
lisamata.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada PRIAle omapoolne seisukoht, mille
kohaselt Otepää Vallavalitsuse projekt toetab mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu
strateegia eesmärkide täitmist.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

