Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Otepää

21. oktoober 2019 nr 7

Koosolek algas kell 9.00 ja lõppes kell 10.00.
Osalesid:
Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Tuuli Merimaa, Ivika Nõgel, Anne Perlov, Mati
Raud, Monika Rogenbaum, ja Aile Viks.
Ene Kaas, Viktor Mägi, Rasmus Onkel, Kalmer Sarv ja Kaido
Tamberg.
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. Meede 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine“, tegevus 1.1
„Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse“ projektitaotluste
paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine
2. Meede 3 „Valgamaa võrgustikud – võrgustike arendamine ja loomine“ tegevuse 3.1
„Algatused ettevõtjate ja kogukondade võrgustike arendamiseks ja loomiseks“ projektitaotluste
paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine
3. Muud küsimused
1. Meede 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine“,
tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse“
projektitaotluste paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku
kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
Taotlusvoor oli avatud 26.08.2019–13.09.2019. Maksimaalne toetussumma oli 30 000 eurot,
maksimaalne toetusmäär 60%. Meetme kogueelarve 2019. aastaks on 359 260 eurot. Laekus 10
projektitoetuse taotlust. Hindamiskomisjonile olid taotlused kättesaadavad alates 26.09.2018.
Agronopsik OÜ esitas 24.09.2019 toetustaotluse tagasivõtmise taotluse ning taotlust hindamisele
ei saadetud.
Juhatuse liikmetele olid taotlused ja hindamiskoosoleku protokoll eelnevalt kättesaadavad.
Juhatuse liikmed on esitanud konfidentsiaalsuse kinnituse.
Monika Rogenbaum pani hääletusele ettepaneku meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse
elavdamine ja töökohtade loomine“, tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või
loovasse mikroettevõtlusse“ projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga
projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
Hääletamisel: (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse

mikroettevõtlusse“ projektitaotluste paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise suurus
järgnevalt:
Alustavad ettevõtjad
Juhatuse
Taotleja nimi
Toetuse summa Koondhinne
ettepanek
NUUSTAKU PRUULIKODA
….
29 995,44
Rahastada
OÜ
BIRCHLAGOON OÜ
….
29 878,00
Rahastada
LANDE TOIDUKODA OÜ

29 998,88

….

Rahastada

SANKIVIMAA OÜ

5 595,19

….

Rahastada

….

4 794,00

….

Mitte rahastada*

….

30 000,00

….

Mitte rahastada*

….

30 000,00

….

….

2 296,80

….

Mitte rahastada*
Mitte rahastada*

* koondhinne on madalam lävendist 2,00
Tegutsevad ettevõtjad
Taotleja nimi
OÜ TOIDUPADA

Toetuse summa Koondhinne
….

29 210,40

Juhatuse ettepanek
Rahastada

2. Meede 3 „Valgamaa võrgustikud – võrgustike arendamine ja loomine“ tegevuse 3.1
„Algatused ettevõtjate ja kogukondade võrgustike arendamiseks ja loomiseks“
projektitaotluste paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku
kinnitamine
Koosolekul osalenutest kinnitas Monika Rogenbaum seotust taotlejaga Taheva Valla Külade
Selts ja Ivika Nõgel seotust taotlejaga Otepää Külade Ühendus. Ning lahkusid küsimuse arutelu
ja otsustamise ajaks koosoleku ruumist.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
Taotlusvoor oli avatud 26.08.2019–13.09.2019. Maksimaalne toetussumma oli 20 000 eurot,
maksimaalne toetusmäär 90%. Meetme kogueelarve 2019. aastaks on 80 000 eurot. Laekus 3
projektitoetuse taotlust. Hindamiskomisjonile on taotlused kättesaadavad alates 26.09.2019.
Juhatuse liikmetele olid taotlused ja hindamiskoosoleku protokoll eelnevalt kättesaadavad.
Juhatuse liikmed on esitanud konfidentsiaalsuse kinnituse. Aile Viks pani hääletusele ettepaneku
meetme 3 „Valgamaa võrgustikud – võrgustike arendamine ja loomine“ tegevuse 3.1 „Algatused
ettevõtjate ja kogukondade võrgustike arendamiseks ja loomiseks“ projektitaotluste
paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
Hääletamisel: (4 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, Monika Rogenbaum ja Ivika Nõgel ei
osalenud hääletamisel)

Otsustati: kinnitada meetme 3 „Valgamaa võrgustikud – võrgustike arendamine ja loomine“
tegevuse 3.1 „Algatused ettevõtjate ja kogukondade võrgustike arendamiseks ja loomiseks“
projektitaotluste paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise suurus järgnevalt:
Taotleja nimi
Toetuse summa
TAHEVA VALLA KÜLADE 19 999,94
SELTS
OTEPÄÄ
KÜLADE 19 954,48
ÜHENDUS
14 490,00
VALGA VALLAVALITSUS

Koondhinne
….
….
….

Juhatuse ettepanek
Rahastada
Rahastada
Rahastada

3. Muud küsimused
Toimus arutelu partnerluskogu jooksvate tegevuste osas.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks
(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

