
 

 

	  
MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	   	  
Üldkoosoleku	  protokoll	  nr.	  16	  (1.5/16)	  
	  	  	   	  

	  09.	  juuni	  2016	  
Ravila	  mõis,	  Ravila	  alevik,	  Kose	  vald,	  Harjumaa	  

	  
	  

Koosoleku	  algus	  kell	  17.10,	  lõpp	   kell	  18.00	   	  
Juhatas:	  Tiina	  Sergo	   	  
Protokollis:	  Tiina	  Sergo	   	  
	  	  	  
	   	  
Kohal	  viibisid:	   	  
Liikmete	  esindajad:	  Merle	  Pussak	  (Kose	  Vallavalitsus),	  Riina	  Ahven	  (Aegviidu	  Vallavalitsus,	  
volitus),	  Õnnela	  Metsaorg	  (Raasiku	  Vallavalitsus),	  Marge	  Raja	  (Anija	  Vallavalitsus),	  Sille	  Noor	  
(Ajaleidja	  MTÜ),	  Vello	  Einland	  (Kivikose	  OÜ),	  Anne	  Oruaas	  (Kehra	  Raudteejaam	  MTÜ),	  Martin	  
Kuivallik	  (Pikva-‐Arava	  Külaelu	  MTÜ,	  volitus),	  Lydia	  Kruusmann	  (MTÜ	  Koostöökoda),	  Meeli	  
Teder	  (Raasiki	  Valla	  O.T.T	  MTÜ),	  Piret	  Aavik	  (Ravila	  Külaarendamise	  Selts	  MTÜ).	  
Kutsutud:	  Tiina	  Sergo	  (juhatuse	  liige,	  koosoleku	  juhataja	  ja	  protokollija),	  Tõnis	  Väli	  (juhatuse	  
liige),	  Piret	  Mõttus	  (Kehra	  Raudteejaam	  MTÜ).	  	  
	  	  	   	  
Päevakord:	  
	  	  	  

1. 	  Juhatuse	  esimehe	  tervitus	  ja	  päevakorra	  kinnitamne	  
2. 	  Ülevaade	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tehtud	  ja	  tulevastest	  tegevustest	  
3. 	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	  koostööprojektide	  ülevaatamine	  ning	  projektide	  

esitamise	  kinnitamine	  
4. 	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2015.	  aasta	  majandusaasta	  aruande	  kinnitamine	  
5. 	  Jooksvad	  küsimused	  

	   	  
	   	  

1. 	  Juhatuse	  esimehe	  tervitus	  ja	  päevakorra	  kinnitamine	  
	  
Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  juhatuse	  esimees	  Merle	  Pussak	  ütleb	  tervitussõnad	  üldkoosolekul	  
osalejatele	  ning	  juhatab	  koosoleku	  sisse.	  Seejärel	  annab	  Merle	  Pussak	  sõna	  üle	  koosoleku	  
juhataja	  Tiina	  Sergole.	  
	  
Koosoleku	  juhataja	  Tiina	  Sergo	  teeb	  ettepaneku	  kinnitada	  päevakord	  ülaltoodud	  kujul.	  
	  
Hääletustulemus:	  
Poolt:	  11;	  vastu:	  0;	  erapooletu:	  0	  
	  
OTSUS:	  Kinnitada	  koosoleku	  päevakord	  ülaltoodud	  kujul.	  
	  
	  



 

 

2.	  Ülevaade	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tehtud	  ja	  planeeritavates	  tegevustest	  	  
T.Sergo	  annab	  ülevaate	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tegevustest	  vahemikus	  november	  2015	  –	  
juuni	  2016	  ning	  tutvustab	  2016	  plaane.	  
	  
Ülevaade	  anti	  järgmistest	  tegevustest:	  
	  
-‐	  Strateegia	  rakendamine;	  
	  
-‐	  2016.	  aasta	  taotlusvoor	  
T.Sergo	  annab	  statistilise	  ülevaate	  2016.	  aasta	  taotlusvooru	  laekunud	  projektitoetuse	  
taotlustest,	  taotletud	  toetussummades	  jms.	  
T.Sergo	  informeerib,	  et	  hindamiskomisjonide	  koosolekud	  on	  tulemas	  20.	  ja	  21.	  juunil	  ning	  
juhatuse	  koosolek	  22.	  juunil,	  seega	  üldkoosoleku	  toimumise	  seisuga	  esimese	  taotlusvooru	  
tulemusi	  veel	  teada	  ei	  ole.	  
	  
-‐	  TOUREST	  2016.	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	  osales	  2016	  aasta	  TOUREST	  messil	  veebruaris	  2016.	  
Messipinnal	  jagati	  piirkonna	  turismiettevõtjate	  ja	  –asjaliste	  materjale.	  2016.	  aastal	  oli	  
messipinnal	  osalemise	  võimalus	  ka	  piirkonna	  turismiettevõtjatele	  ja	  –asjalistele	  (graafiku	  
alusel).	  Osaleti	  Harju	  maakonna	  pinnal	  koostöös	  maakondliku	  arenduskeskuse	  ning	  teiste	  
Harjumaa	  Leader	  tegevusgruppidega.	  	  
	  
-‐	  Projekti	  “Meie	  Sümbolid”	  tulemuste	  näitused.	  2016.	  aasta	  kevadel	  toimus	  projekti	  “Meie	  
Sümbolid”	  viimane	  näitus	  Raasikul,	  Raasiku	  raamatukogus.	  Nüüd	  on	  näitus	  läbinud	  kõik	  
piirkonna	  vallad.	  
Juunis	  2015	  (17.06.2015)	  avati	  Kose	  Raamatukogus	  ka	  projekti	  tulemusi	  tutvustav	  näitus.	  
2015.	  aasta	  suvel	  oli	  näitus	  oleval	  Aegviidu	  Veetornis,	  alates	  12.	  septembrist	  2015	  oli	  näitus	  
üleval	  Anija	  mõisas;	  
	  
-‐	  Rahvusvahelisi	  ja	  siseriiklikke	  koostööprojekte	  ettevalmistavad	  tegevused.	  	  
T.Sergo	  annab	  lühiülevaate	  ettevalmistamisel	  /	  töös	  olevatest	  koostööprojektidest.	  
	  
-‐	  Koostöö	  Harjumaa	  LEADER	  gruppidega.	  2015.	  aastal	  allkirjastati	  koostöölepe.	  Seni	  on	  
ühiselt	  koolitatud	  nõustajaid	  ja	  hindajaid,	  toimub	  pidev	  omavaheline	  infovahetus.	  Plaanis	  on	  
ühist	  hindajate	  ja	  nõustajate	  koolitamist	  jms	  jätkata.	  
	  
-‐	  Koostöö	  HEAKiga.	  Jätkub	  koostöö	  maakondliku	  arenduskeskusega.	  Kevadel	  korraldati	  
koostöös	  HEAKiga	  ettevõtjate	  info-‐	  ja	  arengupäev	  Arukülas,	  mis	  ettevõtjate	  poolt	  väga	  hästi	  
vastu	  võeti.	  Plaanis	  on	  erinevate	  ühistegevustega	  jätkata.	  
	  
2016.	  aastal	  on	  veel	  plaanis:	  
	  
-‐	  jätkata	  projektitoetuse	  taotluste	  menetlemisega	  (hindamine,	  PRIAsse	  esitamine);	  
-‐	  ettevalmistused	  järgmisteks	  taotlusvoorudeks.	  Peale	  2016.	  Aasta	  taotlusvooru	  lõppu	  on	  
plaanis	  esimese	  vooru	  kogemuste	  pinnalt	  vaadata	  üle	  nii	  IHKK	  taotlusvormid	  kui	  ka	  IHKK	  
sisemised	  korrad	  ning	  võimalusel	  ja	  vajadusel	  teha	  täiendusi	  ning	  parandusi.	  
-‐	  koostöö	  Harjumaa	  LEADER	  gruppidega	  ja	  HEAKiga.	  



 

 

	  
OTSUS:	  võtta	  informatsioon	  teadmiseks.	  
	  
	  

3.	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	  koostööprojektide	  ülevaatamine	  ning	  projektide	  
esitamise	  kinnitamine	   	  

	  	  	  
T.Sergo	  tutvustab	  kahte	  koostööprojekti.	  
	  
1)	  Rahvusvaheline	  koostööprojekt	  “Kestlik	  ettevõtlus	  maal”	  /	  “Sustainable	  
entrepreneurship	  in	  countryside”	  
	  
Projekti	  on	  varasemalt	  ka	  kahel	  korral	  IHKK	  üldkoosolekul	  tutvustatud.	  
Projekti	  kirjeldus	  ja	  eelarve	  on	  lisatud	  käesoleva	  protokolli	  Lisa	  1.	  
	  
T.Sergo	  tutvustab	  projektiga	  planeeritavaid	  tegevusi	  ning	  eelarvet	  ning	  kutsub	  üles	  Ida-‐Harju	  
Koostöökoja	  liikmeid	  projekti	  kohta	  infot	  levitama	  ning	  ka	  ise	  projekti	  tegevustes	  osalema.	  
	  
Koostöölepe	  projekti	  partneritega	  on	  alla	  kirjutatud	  2016.	  aasta	  veebruaris.	  Allkirjastamisel	  
viibisid	  ka	  Maaeluministeeriumi	  ning	  Maamajanduse	  Infokeskuse	  esindajad.	  
	  
Rahvusvaheline	  Leader	  koostööprojekt	  “Kestlik	  ettevõtlus	  maal”	  ühendab	  endas	  6	  iseseisvat	  
Leader	  koostööprojekti	  (3	  Eestis,	  1	  Soomes,	  kolm	  Soome	  partnerit	  teevad	  ühise	  projekti	  ja	  2	  
Lätis).	  
Projektis	  osalevad	  partnerid:	  
Eestist:	  MTÜ	  Arenduskoda	  (juhtpartner),	  MTÜ	  Rohelise	  Jõemaa	  Koostöökogu,	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  
Koostöökoda	  
Soomest:	  Sepra	  Leader	  tegevusgrupp,	  Pirkan	  Helmi	  Leader	  tegevusgrupp,	  Linnaseutu	  Leader	  
tegevusgrupp	  
Lätist:	  Lielupe	  Leader	  tegevusgrupp,	  Liepaja	  Leader	  tegevusgrpp	  
Koostööprojektiga	  planeeritakse	  tõsta	  läbi	  rahvusvahelise	  koostöö	  nii	  projektis	  osalevate	  
piirkondade	  /	  tegevusgruppide	  kui	  ka	  projektis	  osalevate	  ettevõtjate	  jätkusuutlikkust,	  
konkurentsivõimet	  ning	  kompetentsi.	  	  
Projekti	  tulemusel	  planeeritakse	  kaardistada	  senisest	  enam	  projektis	  osalevate	  piirkondade	  
mikro-‐	  ja	  väikeettevõtjaid,	  aidata	  kaasa	  ettevõtjate	  vaheliste	  kontaktide	  loomisele	  ning	  
koostööle.	  
Projektis	  on	  olulisel	  kohal	  mikro-‐	  ja	  väikeettevõtjate	  motiveerimine	  (läbi	  
inspiratsioonipäevade	  jms)	  ning	  ettevõtjate	  rahvusvaheline	  vahetus.	  
Läbi	  õppereisidel	  osalemise	  ning	  teistest	  riikidest	  tulevate	  õppereiside	  vastuvõtmise	  
võimaldatakse	  mikro-‐	  ja	  väikeettevõtjatel	  ning	  organisatsioonidel	  saada	  infot	  naaberriikide	  
ettevõtluskeskkonnast	  ning	  koostöövõimalustest.	  
Uuenduslikuna	  võimaldatakse	  projekti	  raames	  ettevõtjate	  rahvusvahelisse	  vahetusse	  kaasata	  
ka	  noori	  (oma	  organisatsioonist	  või	  kogukonnast).	  
	  
Projekt	  on	  seotud	  kahe	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  käesoleva	  perioodi	  strateegia	  
prioriteediga:	  



 

 

Prioriteet	  nr	  2	  –	  kohalik	  ressurss.	  IHKK	  strateegias	  on	  olulisel	  kohal	  kohaliku	  ressursi	  
väärindamise	  toetamine.	  Käesolev	  projekt	  toetab	  kohalikku	  ressurssi	  väärindavaid	  mikro-‐	  ja	  
väikeettevõtteid	  ning	  organisatsioone.	  
Prioriteet	  nr	  3	  –	  koostöö.	  IHKK	  strateegia	  paneb	  suurt	  rõhku	  koostöö	  ja	  koostöövõrgustike	  
arendamisele.	  Käesolev	  projekt	  arendab	  nii	  Eesti-‐sisest	  kui	  ka	  riikideülest	  koostööd	  ning	  aitab	  
kaasa	  piirkonnasisese	  koostöö	  kasvule.	  
	  
Projekt	  vastab	  otseselt	  strateegia	  eesmärgile	  4	  (mis	  on	  ühtlasi	  ka	  meetme	  4:	  Piirkonnaülese	  
koostöö	  arendamine	  üldeesmärk):	  Valdkonna-‐üleste	  koostöövõrgustike	  käivitamise	  ja	  
väliseid	  partnereid	  kaasava	  koostöö	  kaudu	  on	  juurutatud	  piirkonna	  omapära	  arvestavad	  
koostöömudelid	  ning	  -‐tegevused.	  

Käesolev	  projekt	  aitab	  kaasa	  piirkonna-‐	  ja	  valdkonnaülese	  koostöövõrgustiku	  tekkele.	  
Projekti	  raames	  kaasatakse	  väliseid	  partnereid,	  tehakse	  koostööd	  erinevatel	  tasanditel	  
(tegevusgruppide	  vahel,	  ettevõtjate	  vahel	  otse)	  ning	  projekt	  on	  suunatud	  kohalikku	  ressurssi	  
väärindavate	  mikro-‐	  ja	  väikeettevõtjatele	  ning	  –	  organisatsioonidele.	  
	  
Projekti	  kogumaksumus:	  42	  274	  eurot.	  
Taotletav	  toetus	  (85%):	  35	  932,9	  eurot.	  
Omafinantseering:	  6341,1	  eurot.	  
	  
T.Sergo	  teeb	  ettepaneku:	  
Kinnitada	  rahvusvaheline	  koostööprojekt	  “Kestlik	  ettevõtlus	  maal”	  /	  “Sustainable	  
entrepreneurship	  in	  countryside”	  ja	  koostööprojekti	  eelarve	  vastavalt	  käesoleva	  protokolli	  
Lisa	  1.	  	  
Esitada	  rahvusvaheline	  koostööprojekt	  “Kestlik	  ettevõtlus	  maal”	  /	  “Sustainable	  
entrepreneurship	  in	  countryside”	  PRIA-‐le	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  strateegia	  meetme	  4	  
“Piirkonnaülese	  koostöö	  arendamine”	  raames	  hiljemalt	  31.	  juulil	  2016.	  
	  
Hääletustulemus:	  
11	  poolt;	  0	  vastu;	  0	  erapooletu	  
	  
OTSUS:	  Projekt	  on	  vajalik	  ning	  aitab	  kaasa	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  strateegia	  meetme	  4	  
eesmärkide	  saavutamisele.	  	  
Kinnitada	  rahvusvaheline	  koostööprojekt	  “Kestlik	  ettevõtlus	  maal”	  /	  “Sustainable	  
entrepreneurship	  in	  countryside”	  vastavalt	  käesoleva	  protokolli	  Lisa	  1.	  
Esitada	  rahvusvaheline	  koostööprojekt	  “Kestlik	  ettevõtlus	  maal”	  /	  “Sustainable	  
entrepreneurship	  in	  countryside”	  PRIA-‐le	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  strateegia	  meetme	  4	  
“Piirkonnaülese	  koostöö	  arendamine”	  raames	  hiljemalt	  31.	  juulil	  2016.	  
Otsus	  jõustub	  15.	  juulil	  2016.	  
	  
2)	  Siseriiklik	  koostööprojekt	  “Põhja-‐Eesti	  kohalik	  toit”	  
	  
Projekti	  sisu	  on	  varasemalt	  üldkoosolekul	  ning	  erinevatel	  infopäevadel	  ja	  –üritustel	  



 

 

tutvustatud.	  Koostöö	  MTÜ	  Arenduskojaga	  Põhja-‐Eesti	  toidumärgise	  arenduse	  osas	  algas	  juba	  
möödunud	  programmperioodil	  ning	  koostöö	  on	  kirjas	  ka	  käesoleva	  perioodi	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  
Koostöökoja	  tegevuspiirkonna	  strateegias.	  
Koostöölepe	  projekti	  partneritega	  on	  allkirjastatud	  03.	  juunil	  2016.	  
	  
Projekti	  „Põhja-‐Eesti	  kohalik	  toit“	  üldeesmärgiks	  on	  Põhja-‐Eesti	  kohaliku	  toidu	  ja	  sellega	  
seotud	  piirkonna	  ettevõtluse	  edendamine.	  	  
Nelja	  partneri:	  Arenduskoda	  MTÜ	  (juhtpartner),	  Ida-‐Harju	  KoostöökodaMTÜ,	  Partnerid	  MTÜ	  
ja	  PAIK	  MTÜ	  eestvedajate	  ja	  ettevõtjatega	  defineeritakse	  Põhja-‐Eesti	  kohalik	  toit,	  
uuendatakse	  kohaliku	  toidumärgise	  kontseptsiooni	  ning	  viiakse	  läbi	  teavitustegevused	  
ettevõtjatele.	  	  
Töö	  tulemusel	  loodame	  jõuda	  märgise	  laienemiseni	  kõigi	  projekti	  partnerite	  piirkonda	  ning	  
märgise	  väljaandmiseni	  kuni	  80	  ettevõtjale.	  	  
Nii	  piirkonna	  kui	  laiema	  tarbijaskonna	  teavitamiseks	  töötatakse	  välja	  Põhja-‐Eesti	  
turunduskontseptsioon,	  korraldatakse	  kohaliku	  toidu	  päevasid	  ning	  tutvustatakse	  märgist	  
erinevatel	  messidel	  ja	  laatadel.	  Ühtlasi	  uueneb	  märgise	  veebileht	  (veebilehe	  arenduse	  eest	  
vastutab	  ning	  veebilehte	  haldab	  MTÜ	  Arenduskoda),	  valmivad	  märgist	  ja	  märgise	  ettevõtteid	  
tutvustavad	  trükised.	  	  

Eraldi	  tegevusena	  kaasatakse	  projekti	  omavalitsused	  ja	  haridusasutused	  leidmaks	  lahendusi	  
kohaliku	  toidu	  jõudmiseks	  haridusasutuste	  toidulauale,	  samuti	  on	  kavas	  tutvustada	  lastele	  ja	  
nende	  vanematele	  kohalikku	  toitu	  läbi	  toidupäevade	  koolides	  ja	  lasteaedades.	  	  
MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	  paneb	  projektis	  olulist	  rõhku	  just	  haridusasutustes	  kohaliku	  
toidu	  propageerimisega	  seotud	  tegevustele.	  	  
Projekti	  ettevalmistamisel	  saadi	  olulist	  sisendit	  just	  haridusasutustelt.	  
	  
Seotus	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  strateegiaga:	  	  
Projekt	  on	  seotud	  eelkõige	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  käesoleva	  programmperioodi	  
strateegia	  prioriteediga	  nr.	  2	  –	  kohalike	  ressursside	  efektiivne	  kasutamine	  (fookusega	  
kohalikul	  toidul).	  	  
Muuhulgas	  soovitakse	  antud	  strateegia	  prioriteedi	  all	  Põhja-‐Eesti	  kohaliku	  toidu	  märgise	  
edasi	  arendamist	  ja	  ühisturunduse	  korraldamist	  koos	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  siseste	  ja	  
väliste	  partneritega.	  	  
	  
Lisaks	  on	  projekt	  seotud	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  käesoleva	  programmperioodi	  strateegia	  
eesmärgiga	  nr.	  4	  (mis	  ühtib	  ka	  strateegia	  meetme	  4	  Piirkonna	  ülese	  koostöö	  arendamine	  
üldeesmärgiga):	  Valdkonna-‐üleste	  koostöövõrgustike	  käivitamise	  ja	  väliseid	  partnereid	  
kaasava	  koostöö	  kaudu	  on	  juurutatud	  piirkonna	  omapära	  arvestavad	  koostöömudelid	  ning	  -‐	  
tegevused. 
	  
Just	  kõigele	  eelpool	  toodule	  keskendub	  Põhja-‐Eesti	  kohaliku	  toidu	  projekt.	  	  
	  
Meede	  4,	  mille	  raames	  käesolev	  projekt	  plaanitakse	  esitatakse,	  näeb	  meetmelehes	  ühe	  
toetatava	  tegevusena	  ka	  konkreetselt	  ette:	  “Põhja-‐Eesti	  kohaliku	  toidu	  märgise	  edasi	  



 

 

arendamine	  ja	  ühisturunduse	  korraldamine	  koos	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  siseste	  ja	  väliste	  
partneritega.	  Partnerpiirkondade	  ühiste	  kohaliku	  toidu	  teenusepakettide	  välja	  arendamine	  ja	  
ühisturundus.	  Teavitus-‐(meedia)ja	  turundustegevuste	  (messid)	  läbiviimine.”	  
	  
T.Sergo	  tutvustab	  ka	  projekti	  tegevusi	  ning	  eelarvet	  (käesoleva	  protokolli	  Lisa	  2).	  
Projekti	  kogumaksumus	  on	  33	  780	  eurot.	  
Taotletav	  toetussumma	  on	  28	  713	  eurot.	  
Omafinantseeringu	  summa	  on	  5067	  eurot.	  
	  
T.Sergo	  paneb	  hääletusele	  ettepaneku:	  
Kinnitada	  koostööprojekt	  “Põhja-‐Eesti	  kohalik	  toit”	  vastavalt	  käesoleva	  protokolli	  Lisa	  2.	  
Esitada	  koostööprojekt	  “Põhja-‐Eesti	  kohalik	  toit”	  PRIA-‐le	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  
strateegia	  meetme	  4	  “Piirkonnaülese	  koostöö	  arendamine”	  raames	  hiljemalt	  31.	  juulil	  2016.	  
	  
Hääletustulemus:	  
11	  poolt;	  0	  vastu;	  0	  erapooletu	  
	  
OTSUS:	  Projekt	  on	  vajalik	  ning	  aitab	  kaasa	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  strateegia	  meetme	  4	  
eesmärkide	  saavutamisele.	  	  
Kinnitada	  koostööprojekt	  “Põhja-‐Eesti	  kohalik	  toit”	  vastavalt	  käesoleva	  protokolli	  Lisa	  2.	  
Esitada	  koostööprojekt	  “Põhja-‐Eesti	  kohalik	  toit”	  PRIA-‐le	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  
strateegia	  meetme	  4	  “Piirkonnaülese	  koostöö	  arendamine”	  raames	  hiljemalt	  31.	  juulil	  2016.	  
Otsus	  jõustub	  15.	  juulil	  2016.	  
	  
	  

4. Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2015.	  aasta	  majandusaasta	  aruande	  kinnitamine	  
	  

T.Sergo	  tutvustab	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2015.	  aasta	  majandusaasta	  aruannet.	  	  
Aruande	  on	  üle	  vaadanud	  ka	  audiitor.	  
	  
Küsimusi	  ega	  kommentaare	  majandusaasta	  aruande	  kohta	  ei	  ole.	  
	  
T.Sergo	  paneb	  hääletusele	  ettepaneku	  kinnitada	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2015.a	  majandusaasta	  
aruanne	  vastavalt	  käesoleva	  protokolli	  Lisa	  3.	  
	  
Hääletustulemus:	  
11	  poolt;	  0	  vastu;	  0	  erapooletu	  
	  
OTSUS:	  Kinnitada	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2015.a	  majandusaasta	  aruanne	  vastavalt	  
käesoleva	  protokolli	  Lisa	  3.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

5. Jooksvad	  küsimused	  
	  

Koosolekul	  osalejatel	  täiendavaid	  küsimusi	  ega	  teemasid	  ei	  ole.	  
	  
T.Sergo	  palub	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  liikmetel	  levitada	  infot	  koostööprojektide	  raames	  
planeeritavate	  sündmuste	  kohta.	  
	  
Ühtlasi	  informeerib	  T.Sergo,	  et	  hetkel	  on	  Harjumaa	  Leader	  tegevusgruppide	  läbirääkimise	  faasis	  
võimalik	  koostööprojekt	  turismi	  /	  kohaturunduse	  teemal.	  	  
Idee	  on	  sarnaselt	  Lõuna-‐Eestile	  laiendada	  nn	  “kollaste	  akende”	  lähenemine	  ka	  Harjumaale	  /	  
Põhja-‐Eestisse.	  Möödunud	  programmperioodil	  viidi	  Lõuna-‐Eesti	  Leader	  tegevusgruppide	  
koostöös	  läbi	  koostööprojekt,	  mille	  raames	  toimusid	  erinevad	  ettevõtjate	  koostöö-‐,	  koolitus-‐	  ja	  
võrgustumistegevused	  ning	  paigutati	  koostöös	  National	  Geographic’uga	  Lõuna-‐Eesti	  piirkonda	  
kollased	  aknad	  /	  raamid.	  
Tänaseks	  on	  Harjumaa	  Leader	  grupid	  kohtunud	  Lõuna-‐Eesti	  koostööprojekti	  eestvedanud	  
Tartumaa	  Arendusseltsiga	  ning	  saanud	  omavahel	  kokku	  vähemalt	  kolmel	  korral.	  
Hetkel	  toimub	  ühisosa	  ning	  võimalike	  ühistegevuste	  kaardistamine.	  
Järgmised	  kokkusaamised	  on	  plaanis	  sügisel	  2016.	  
T.Sergo	  kutsub	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  liikmeid	  soovi	  korral	  ka	  oma	  mõtteid	  /	  ideid	  turismi	  ja	  
kohaturunduse	  teemal	  edastama	  IHKK	  tegevpersonalile.	  
	  
OTSUS:	  Võtta	  informatsioon	  teadmiseks.	  
	  
	  
	  
	  
Tiina	  Sergo	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Koosoleku	  juhataja	  ja	  protokollija	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  


