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10. jaanuar 2012
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Nr 1

12.00 Udumäe Puhketalu
Osalejad: Kaja Papagoi, Mati Raud, Kaido Purason, Ermo Kruuse, Maido Ruusmann, Tarmo
Tamm, Helgi Pung, Aivar Uibu, Annika Jaansoo, Ene Kaas, Tõnu Saarman
Tegevmeeskond: Kadri Vaks, Aili Keldo, Mihkel Meidla
Koosolekut juhatas: Ermo Kruuse
Koosolekut protokollis: Kadri Vaks

Päevakava:
1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine ja järgmise koosoleku aja valimine.
2. Ettevõtlusnõustajad
3. Projekti muudatusettepanek Adense Furniture OÜ
4. Muud küsimused

1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine ja järgmise koosoleku aja valimine.
Kinnitati eelmise koosoleku protokoll ühehäälselt
Järgmine koosolek toimub 22 veebruaril, VPK talveseminaril.
2. Ettevõtlusnõustajad
Ettevõtlusnõustaja projektimuudatuse ettepanek juhatusele.
Ettevõtlusnõustaja projektis jätkame ühe nõustajaga (hinnapakkumised võeti Anneli Kattailt,
Kersti Sädelt ja Paul Mõttuselt). Kahe ära jäänud nõustaja asemel soovime hoopis uuringut
VPK ettevõtusmeetmesse esitatud projektide kohta. Saatsime ettevõtlusuuringu (meie
ettevõtlusprojektide seire) kohta hinnapakkumised Andres Aganilie (ettevõtlusnõustajate
koolitaja), Geomediale ja Advisiole.
Uuringu lühikirjeldus:
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu viib ettevõtlusnõustamise projekti raames läbi Valgamaa
Partnerluskogu tegevuspiirkonna 70 mikroettevõtte analüüsi, mille eesmärgiks on Valgamaa
Partnerluskogu toetusmeetmete efektiivsuse hindamine ja uue programmiperioodi
toetusmeetmete kavandamine.
Analüüsiks tuleb koostada küsimustik, viia läbi küsitlus, analüüsida tulemusi ja esitada
kokkuvõte. Kaardistavate ettevõtete andmed annab Valgamaa Partnerluskogu.

Kaardistamise tähtaeg 01.04-01.09.2012.
Sellise ajagraafiku juures oleks meil võimalik uuringu ettepanekuid arvestada 2013 aasta
rakenduskava koostades.
Praegusel hetkel näeb projekti eelarve välja niimoodi:
Nõustamisteenus vähemalt 25 Valgamaa ettevõtja nõustamine
kohapeal ettevõtja juures (mitte vähem kui 200 h nõustamist
kokku). Ettevõtjate ümarlaudade organiseerimine. Jooksev
koosolekutel osalemine. (Vikim OÜ, Anneli Kattai)

13 800 €

Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna 70 mikroettevõtte
analüüs

Geomeedia

Ettevõtjate ümarlauad tuntud lektoritega, 5 tk. (990 € kord)
Kokku

4 950 €

Juhatus tegi ettepaneku valida uuringu läbiviijaks Geomeedia, kuna neil on suur Leader
kogemus.
Otsus: kinnitati projektimuudatus ühehäälselt. (poolt 11, vastu 0)
3. Projekti muudatusettepanek Adense Furniture OÜ
Adensen Furniture OÜ soovib muuta 2009 aastal esitatud projektitaotlust. Esialgses projektis
sooviti soetada mööblitöötmisel vajaminevate tüüblite valmistamise seadmeid. Kuna
ettevõtte esialgne plaan on muutunud, soovitakse renoveerida hoopis tootmishoone ja
seadmed soovitakse asendada keskküttekatlaga.
Ettepanek, kuna projekt esialgne kontsepsioon muutub täiesti, ei saa juhatus projektimuudatusega nõustuda, sellisel juhul ei ole meile esitatud äriplaan vastavuses elluviidud
tegevustega.
Otsus: Juhatus sellisel kujul projektimuudatusi ei toeta. Kui soovitakse, võrreldes esialgse
taotlusega, nii suuri muudatusi, soovitame taotlejal järgmises taotlusvoorus uuesti osaleda.
Järgmine taotlusvoorus avaneb 05.02.12. (poolt 11, vastu 0)
4. Muud küsimused:
Maine:
Küsimus: Kuidas peaks meiepoolne juhatuse liikmete suhtlemine meediaga toimuma? Kas
igal juhatuse liikmel on õigust infot jagada?
Otsus: Kui juhatuse liige on mingi projektiga seotud ja infoga kursis, siis ta võib kindlasti infot
jagada. VPK teemadel meediaga suheldes räägivad juhatuse liikmed partnerluskogu eest.
Teated saadame edaspidi välja Valgmaa Partnerluskogu meili pealt.
Järgmised pressiteated saadetakse kõigepealt kogu juhatusele.
Projektipikendused- MTÜ Sebra koolitused esitas VPK-le projektipikendus taotluse, sooviga
pikendada projektitähtaega 10 kuu võrra.
Otsus nõustuti projektitähtaja pikendamisega. Projekti lõpparuanne peab olema valmis
01.12.2012. (poolt 11, vastu 0)
Ala-Venda OÜ esitas VPK-le projektipikenduse taotluse kuni 01.05.2012.
Otsus: pikendada projekti lõpptähtaega kuni 01.05.2012 (poolt 11, vastu 0)

Infopäevad- Valgamaa Partnerluskogu koostöös Valgamaa Arenguagentuuriga korraldavad
infopäevad. Valgas 23.01.12, Tõrvas 25.01.12 ning Otepääl 30.01.12 algusega kell 14.00.
Kodulehele panna üles juhatuse koosoleku protokollid.
Talveseminar liikmetele – Korraldame 21.02-22 02.2012. Talveseminari liikmetele.
Väljapakutud kohad, kus seda korraldada on Marguse puhkekeskus, Greete motell või
Vidrike puhekekeskus. Talveseminar võiks alata kella 13.00. Teise päeva hommikul lähme
mõnda sobivasse piirkonda jäävat Leader projekti vaatama. Talveseminar võiks lõppeda
teisel päeval kella kahe paiku päeval. Juhatus andis tegevmeeskonnale vabad käed
talveseminari korraldamiseks.

