
 

 

	  
MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	   	  
Üldkoosoleku	  protokoll	  nr.	  18	  	  
	  	  	   	  

	  21.	  juuni	  2017	  
Aruküla,	  Raasiku	  vald,	  Harjumaa	  

	  
	  

Koosoleku	  algus	  kell	  17.05,	  lõpp	   kell	  19.15	   	  
Juhatas:	  Tiina	  Sergo	   	  
Protokollis:	  Tiina	  Sergo	   	  
	  	  	  
	   	  
Kohal	  viibisid:	   	  
Liikmete	  esindajad:	  	  
Sille	  Noor	  (Ajaleidja	  MTÜ),	  Marge	  Raja	  (Anija	  Vallavalitsus),	  Õnnela	  Metsaorg	  (Perekeskus	  
Männikäbi	  MTÜ),	  Anne	  Oruaas	  (Kehra	  Raudteejaam	  MTÜ),	  Ülle	  Rink	  (Kivisaare	  Ratsatalu	  OÜ),	  
Lydia	  Kruusmann	  (Koostöökoda	  MTÜ),	  Meeli	  Teder	  (Raasiku	  Valla	  O.T.T	  MTÜ),	  Tiina	  Sergo	  
(K&G	  Hooldustiim	  OÜ)	  
	  	  	   	  
Päevakord:	  
	  	  	  

1. 	  Päevakorra	  kinnitamine	  	  
2. 	  Ülevaade	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tehtud	  ja	  tulevastest	  tegevustest	  
3. 	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2016.	  aasta	  majandusaasta	  aruande	  kinnitamine	  
4. 	  Koostööprojektide	  info	  ülevaatamine	  ning	  projektide	  kinnitamine	  (sh	  uute	  IHKK	  

poolt	  algatatavate/taotletavate	  projektide	  kinnitamine)	  	  
5. 	  2017.	  aasta	  III	  taotlusvooru	  kinnitamine	  
6. 	  Jooksvad	  küsimused	  

	   	  
	  

1. Päevakorra	  kinnitamine	  
	  
T.Sergo	  paneb	  hääletusele	  ettepaneku	  kinnitada	  päevakord:	  

1. Päevakorra	  kinnitamine	   	  
2. 	  Ülevaade	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tehtud	  ja	  tulevastest	  tegevustest	  
3. 	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2016.	  aasta	  majandusaasta	  aruande	  kinnitamine	  
4. 	  Koostööprojektide	  info	  ülevaatamine	  ning	  projektide	  kinnitamine	  (sh	  uute	  IHKK	  poolt	  

algatatavate/taotletavate	  projektide	  kinnitamine)	  	  
5. 	  2017.	  aasta	  III	  taotlusvooru	  kinnitamine	  
6. 	  Jooksvad	  küsimused	  

	  
Hääletustulemus:	  
8	  poolt;	  0	  vastu;	  0	  erapooletu	  
	  



 

 

OTSUS:	  Kinnitada	  päevakord	  ülaltoodud	  kujul.	  
	  	  	   	  

2. Ülevaade	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tehtud	  ja	  tulevastest	  tegevustest	  
	  

	  
T.Sergo	  ja	  S.Noor	  annavad	  ülevaate	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tegevustest	  perioodil	  veebruar	  –	  juuni	  
2017	  (ehk	  eelmisest	  üldkoosolekust	  käesoleva	  koosolekuni).	  
Ülevaade	  antakse	  järgmistest	  tegevustest:	  
	  
-‐	  taotlusvoorud	  veebruaris	  ja	  aprillis	  2017	  
	  
	   Taotletud	  (EUR)*	   Jagatud	  (EUR)*	   Jääk	  (EUR)*	  
Meede	  1	   506	  602	   162	  542	   293	  917	  
Meede	  2	   605	  791	   308	  657	   0	  
Meede	  3	   84	  879	   76	  950	   118	  116	  
Projektide	  arv	   10	  /	  19	  /	  10	   5	  /	  10	  /	  9	   	  
*	  summad	  täiseurodes	  ning	  hetkel	  teadaoleva	  info	  põhiselt	  (PRIA	  otsuseid	  kõigi	  projektide	  kohta	  
koosoleku	  ajaks	  veel	  ei	  ole)	  
	  
Taotletud	  projektid	  arvuliselt:	  
Meede	   Projektide	  arv	  
Meede	  1	   10	  
Meede	  2	   19	  
Meede	  3	   10	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

KOV	   Projektide	  arv	  
Aegviidu	   4	  
Anija	   7	  
Kose	   17	  
Raasiku	   11	  

Voorud 2018 (EUR)

479604243714

104448
Meede 1
Meede 2
Meede 3



 

 

Sh	  annavad	  T.Sergo	  ja	  S.Noor	  ülevaate	  nõustamistest,	  infopäevadest	  jm	  taotlusvoorudega	  seotud	  
infost.	  
14.06.2017	  toimus	  ka	  infopäev	  projektide	  rakendajatele,	  kus	  osalesid	  ka	  Harjumaa	  PRIA	  büroo	  
spetsialistid.	  Infopäeva	  vastu	  oli	  huvi	  väga	  suur.	  
	  

-‐ koostööprojektide	  käivitamine	  
Lühidalt	  antakse	  info	  koostööprojektidest	  “Kestlik	  ettevõtlus	  maal”	  ja	  “Põhja-‐Eesti	  kohalik	  
toit”,	  põhjalikum	  ülevaade	  vastava	  päevakorrapunkti	  all.	  
	  

-‐ koostöö	  teiste	  Leader	  gruppidega	  
-‐ koostöö	  Euroopa	  Leader	  gruppidega	  

	  
Planeeritavad	  tegevused	  2017:	  

-‐ ettevalmistused	  tulevateks	  taotlusvoorudeks	  (sh	  meetmelehtede	  ülevaatamine,	  
infopäevade	  korraldamine,	  taotlejate	  nõustamine,	  teavitustegevuste	  korraldamine	  jne)	  

-‐ koostööprojektide	  elluviimine	  	  
-‐ koostöö	  Harjumaa	  LEADER	  tegevusgruppidega	  
-‐ uute	  koostööprojektide	  algatamine	  
-‐ erinevate	  tegevuste	  planeerimine	  liikmetele	  

	  
	  
OTSUS:	  Võtta	  info	  teadmiseks.	  
	  
	  

3. Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2016.	  aasta	  majandusaasta	  aruande	  kinnitamine	  
	  
T.Sergo	  tutvustab	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2016.	  aasta	  majandusaasta	  aruannet,	  mis	  on	  
eelnevalt	  e-‐posti	  teel	  saadetud	  ka	  liikmetele	  tutvumiseks.	  
Aruanne	  vaadatakse	  koos	  üle.	  
	  
T.Sergo	  paneb	  hääletusele	  kinnitada	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2016.	  aasta	  majandusaasta	  
aruanne	  (Lisa	  1).	  
	  
Hääletustulemus:	  
8	  	  poolt;	  0	  vastu;	  0	  erapooletu.	  
	  
	  
OTSUS:	  Kinnitada	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2016.	  aasta	  majandusaasta	  aruanne	  (Lisa	  1)	  ning	  
esitada	  aruanne	  Äriregistrile	  ning	  PRIA-‐le.	  
	  

4. Koostööprojektide	  info	  ülevaatamine	  ning	  projektide	  kinnitamine	  (sh	  uute	  IHKK	  
poolt	  algatatavate/taotletavate	  projektide	  kinnitamine)	  

	  
T.Sergo	  tutvustab	  käimasolevate	  koostööprojekte.	  



 

 

Rahvusvaheline	  koostööprojekt	  “Kestlik	  ettevõtlus	  maal”	  /	  “Sustainable	  entrepreneurship	  in	  
countryside”	  
	  
Projekti	  partnerid	  Soomest,	  Lätist	  ja	  Eestist.	  
Toimunud	  on	  projekti	  avaüritus	  25	  –	  27.08.2016	  Oxforell	  Puhkekeskuses	  (IHKK	  piirkonnas),	  
kus	  osalesid	  ettevõtjad	  ja	  tegevusgruppide	  esindajad	  Eestist,	  Lätist	  ja	  Soomest.	  Tutvustati	  
koostööprojekti,	  toimus	  ettevõtjate	  vahetuspartnerite	  otsing,	  tutvuti	  IHKK	  ja	  Arenduskoja	  
piirkondadega.	  
Lisaks	  on	  toimunud	  kahed	  inspiratsioonipäevad.	  
6-‐7.	  oktoobril	  2016	  toimusid	  inspiratsioonipäevad	  Rohelise	  Jõemaa	  Koostöökogu	  piirkonnas.	  
20-‐21.	  märtsil	  2017	  toimusid	  inspiratsioonipäevad	  Arenduskoja	  piirkonnas.	  
Sügisel	  2017	  on	  plaanis	  inspiratsioonipäevad	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  piirkonnas,	  kuupäevad	  
täpsustuvad.	  	  
Kevadel	  2017	  on	  plaanis	  inspiratsioonipäevad	  Rohelise	  Jõemaa	  Koostöökogu	  piirkonnas,	  
kuupäevad	  täpsustuvad.	  

Projektile	  on	  loodud	  veebileht	  www.seic.ee	  ning	  Facebooki	  leht	  
www.facebook.com/seicproject	  ,	  kujundatud	  on	  infomaterjalikd	  (visiitkaardid	  jm).	  
Veebilehe	  ja	  FB	  lehe	  kaudu	  on	  võimalik	  ka	  projekti	  kohta	  täpsemalt	  infot	  lugeda,	  varasemalt	  
on	  projekti	  ning	  selle	  edusamme	  ka	  juhatusele	  ja	  IHKK	  üldkoosolekule	  korduvalt	  tutvustatud.	  

Hetkel	  on	  käimas	  ettevõtjate	  vahetused	  ning	  huvilistele	  vahetuspartnerite	  otsing.	  
Toimunud	  on	  1	  vahetus	  (Arenduskoja	  piirkonnas).	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  piirkonnast	  
vahetushuvilisi	  on,	  hetkel	  on	  koostööpartnerid	  leitud	  kahele	  huvilisele,	  kolmanda	  osas	  käivad	  
läbirääkimised.	  

20	  –	  23.	  september	  2017	  toimub	  projekti	  raames	  õppereis	  Soome.	  Sihtgrupiks	  on	  ettevõtjad	  
ning	  grupp	  saab	  olema	  väike	  (IHKK	  tegevpersonal	  suure	  tõenäosusega	  ei	  osale,	  kohad	  on	  
suunatud	  ettevõtjatele).	  Õppereisi	  kutse	  saadetakse	  välja	  suvel.	  

Siseriiklik	  koostööprojekt	  “Põhja-‐Eesti	  kohalik	  toit”	  

Projekti	  koostööpartnerid	  4	  tegevusgruppi	  Eestist.	  
Toimunud	  on	  juhtkomisjoni	  nõupidamised,	  arutelud	  piirkonna	  ettevõtjatega	  (IHKK	  
piirkonnas	  toimus	  arutelu	  4.	  jaanuaril	  2017).	  
Valminud	  on	  Põhja-‐Eesti	  kohaliku	  toidu	  uuring,	  mida	  tutvustati	  laiemalt	  ka	  21.	  veebruaril	  
2017	  Viskla	  külamajas	  toimunud	  õpitoa-‐seminari	  raames.	  
Läbi	  on	  viidud	  riigihange,	  mille	  raames	  on	  projektile	  leitud	  turundusekspert.	  
Ühiselt	  osaleti	  Tallinna	  Lauluväljakul	  toimunud	  toidumessil	  “Sööma”,	  kus	  oldi	  väljas	  Põhja-‐
Eesti	  kohaliku	  toidu	  telgiga.	  Huvi	  Põhja-‐Eesti	  kohaliku	  toodangu	  vastu	  oli	  väga	  suur.	  
	  
Hetkel	  on	  uuendamisel	  Põhja-‐Eesti	  toidu	  logo	  –	  juhtkomisjoni	  nõupidamistel	  on	  arutlusel	  logo	  
värskendamine	  (mitte	  ilmtingimata	  uue	  loomine).	  

Tulemas	  on	  Põhja-‐Eesti	  toidu	  väljapanek/minimess	  Anija	  Mõisakultuuripäevade	  raames	  
20.08.2017.	  



 

 

	  
OTSUS:	  Võtta	  info	  teadmiseks.	  
	  
Harjumaa	  LEADER	  tegevusgruppide	  vahelise	  koostööprojekti	  algatamine	  

T.Sergo	  annab	  ülevaate	  planeeritavast	  Harjumaa	  LEADER	  koostööprojektist.	  Nüüd	  on	  
Harjumaa	  LEADER	  tegevusgruppide	  tegevmeeskonnad	  vorminud	  idee	  konkreetseks	  
koostööprojekti	  ettepanekuks.	  

Projekti	  üldidee:	  	  
Tegevusgruppide	  piirkondade	  vahel	  suurema	  sünergia	  loomiseks	  ühistegevused	  (liikmete	  
koolitused,	  arenguteemalised	  üritused,	  väljasõidud,	  tunnustamine).	  

Projekti	  koostamise	  alus:	  
Harjumaa	  Leader	  tegevusgrupid	  on	  omavahelise	  lepingulise	  kokkuleppega	  (vastav	  
koostöölepe	  on	  ka	  osa	  IHKK	  strateegiast)	  võtnud	  eesmärgiks	  teha	  koostööd	  järgmistes	  
valdkondades:	  

• kohalik	  toit;	  

• turism	  (sh	  kohaturundus);	  

• ettevõtlus	  ja	  elukeskkond.	  

Nimetatud	  valdkondade	  tegevuste	  mõju	  ületab	  tegevusgruppide	  piire	  ning	  ühine	  arendamine	  
aitab	  kaasa	  kompetentside	  ja	  ettevõtlikkuse	  ühtlasemale	  arengule	  Harjumaal.	  Lisaks	  on	  
tegevusgruppidel	  erinevat	  valdkondlikku	  kogemust	  ja	  oskusteavet	  mida	  on	  ühiselt	  
otstarbekam	  kasutada.	  

Planeeritavad	  tegevused	  Harjumaa	  LEADER	  koostööprojekti	  raames:	  

1)	  Ühe-‐	  kuni	  kolmepäevased	  inspiratsiooniväljasõidud	  (projekti	  perioodil	  kokku	  6	  
väljasõitu)	  nii	  tegevusgruppide	  piirkondadesse	  kui	  ka	  väljapoole.	  	  
Eesmärgiks	  on	  kogemuste	  vahetamine	  ja	  inspireerimine.	  	  
Sihtgrupp:	  tegevusgruppide	  liikmed,	  vabaühendused,	  ettevõtjad,	  kohalikud	  omavalitsused	  
(kolme	  sektori	  koostöö).	  

Märksõnad:	  inspireerimine,	  sünergia,	  kogemuste	  ja	  oskusteabe	  vahetamine.	  Kolme	  sektori	  
koostöö	  süvendamine.	  Kontaktide	  loomine.	  

Eesmärgiks	  on	  tõsta	  vabaühenduste	  ja	  ettevõtjate	  ettevõtlikkust.	  Kaasatakse	  kohalik	  
omavalitus	  kui	  kohalikku	  ettevõtluskeskkonda	  mõjutav	  osapool.	  

2)	  Arenguseminari	  korraldamine	  aastatel	  2018	  ja	  2019,	  kus	  tutvustatakse	  LEADER	  
põhimõtete	  olemust,	  põnevaid	  projekte-‐algatusi,	  räägitakse	  edulugudest	  ja	  tunnustatakse.	  

Märksõnad:	  Leader	  lähenemise	  põhimõtted,	  koostöö,	  ühistöö,	  tunnustamine.	  Sisulised	  



 

 

teemad	  ja	  ettekanded.	  

3)	  Teabematerjali	  koostamine	  (trüki-‐	  ja	  videomaterjal)	  piirkondade	  ja	  elluviidud	  projektide	  
kohta.	  Lisaks	  osaletakse	  ühiselt	  messidel	  ja	  muudes	  turundustegevustes,	  et	  tutvustada	  ühiselt	  
tegevusi	  Harjumaal	  

• Projekti	  planeeritav	  kogumaksumus:	  61	  000	  eurot.	  

• IHKK	  eelarve:	  14	  500	  eurot	  (toetus	  85%)	  

• Projekti	  kestus:	  2017	  sügis	  –	  2019	  sügis	  (2	  aastat)	  

• Juhtpartner:	  Lääne-‐Harju	  Koostöökogu	  

IHKK	  eelarve:	  	  
 

Projekti tegevus Kavandatav 
eelarve 

LHKK NVK PHKK IHKK 

Inspiratsiooniväljasõidud 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Arenguseminaride korraldamine 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Piirkonda ja elluviidud projektide 
tegevusi tutvustavate 
turundusmaterjalide koostamine,  
ühine messidel osalemine 

33 500 7 500 7 500 8 000 10 500 

Projekti kogukulud 61 500 14 500 14 500 15 000 17 500 

Omafinantseering 6 150 1 450 1 450 1 500 1 750 

Taotletav toetus 55 350 13 050 13 050 13 500 15 750 

	  

T.Sergo	  palub	  liikmete	  tagasisidet	  projekti	  osas	  ning	  hinnangut,	  kas	  projekt	  on	  kooskõlas	  
IHKK	  strateegiaga	  ning	  piirkonnale	  vajalik.	  

Tagasiside	  on	  positiivne,	  projekt	  on	  kooskõlas	  IHKK	  strateegiaga	  ning	  Harjumaa	  LEADER	  
gruppide	  koostööleppega.	  

T.Sergo	  paneb	  hääletusele	  ettepaneku	  kinnitada	  Harjumaa	  LEADER	  koostööprojekti	  taotluse	  
esitamine	  PRIA-‐le	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  strateegia	  meetme	  4	  raames	  ning	  sõlmida	  projekti	  
koostööleping	  Harjumaa	  LEADER	  tegevusgruppidega.	  

Hääletustulemus:	  

8	  poolt;	  0	  vastu;	  0	  erapooletu	  



 

 

OTSUS:	  kinnitada	  Harjumaa	  LEADER	  koostööprojekt,	  sõlmida	  vastav	  koostöölepe	  Harjumaa	  
LEADER	  tegevusgruppidega.	  Tegevpersonalil	  koostada	  projektitoetuse	  taotlus	  ning	  esitada	  
koostööprojekt	  PRIA-‐sse.	  

	  

Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  poolt	  projektitaotluse	  esitamine	  strateegia	  meetmesse	  3	  Ühistegevuse	  
arendamine	  

T.Sergo	  tutvustab	  liikmetele	  ettepanekut	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  enda	  poolt	  esitatava	  projekti	  
osas.	  

Ettepanek	  on	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  poolt	  koostada	  ja	  esitada	  ühisprojekt	  Ida-‐Harju	  
Koostöökoja	  meetmesse	  3.	  
	  
Projekti	  sisu:	  
24	  kuu	  vältel	  koolitused	  ja	  töötoad	  MTÜ-‐de	  võimekuse	  tõstmiseks	  ja	  arendamiseks.	  
Teemad:	  finants	  (sh	  ürituste	  eelarve	  koostamine,	  osalustasu	  ja	  selle	  dokumenteerimine),	  
(strateegiline)	  planeerimine,	  omavaheline	  koostöö	  (sh	  rõhk	  piirkonna	  vabaühenduste	  
omavaheliste	  kontaktide	  ning	  võrgustiku	  loomisel),	  turundus	  (sotsiaalmeedia,	  meediaga	  
suhtlemine	  jne),	  kogemuste	  vahetus,	  piirkondliku	  võrgustiku	  loomine	  (regulaarsed	  
kooskäimised)	  

Projekti	  eesmärk:	  toetada	  piirkonna	  mittetulundusühenduste	  majanduslikku	  iseseisvumist	  
läbi	  ühenduste	  kompetentsi	  tõstmise.	  
	  
Taotletav	  toetus:	  10	  000	  eurot	  (80	  %	  toetus)	  

Miks	  peaks	  taotlejaks	  olema	  IHKK?	  

Meetme	  eesmärk	  on	  MTÜ-‐de	  võimekuse	  tõstmine.	  

Laekuvad	  taotlused	  näitavad,	  et	  paljud	  piirkonna	  MTÜ-‐d	  ei	  ole	  valmis	  ise	  laiemalt	  mõtlema	  
(või	  ei	  oska	  seda	  teha,	  vajavad	  inspiratsiooni	  ja	  tuge).	  Soovitakse	  küll	  arengut	  ja	  arendavaid	  
tegevusi,	  kuid	  puudub	  eestvedaja.	  
Tulemusi	  annaks	  see	  kui	  paralleelselt	  taotlejate	  projektide	  elluviimisega	  toimuvad	  MTÜ-‐de	  
võimekust	  tõstvad	  tegevused	  (st	  teadmisi	  saab	  ka	  kohe	  praktikas	  rakendada)	  

Eestvedajaks	  saab	  olla	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda,	  kelle	  põhikirjaliseks	  eesmärgiks	  on	  just	  
piirkonna	  laiapõhjaline	  arendamine.	  

T.Sergo	  palub	  liikmete	  tagasisidet.	  
Tagasiside	  on	  positiivne,	  ühtne	  arvamus	  on,	  et	  sellist	  projekti	  on	  väga	  vaja,	  projekt	  on	  
strateegiaga	  kooskõlas	  ning	  haakub	  meetme	  3	  eesmärgiga	  (MTÜ-‐de	  võimekuse	  tõstmine).	  	  

T.Sergo	  paneb	  hääletusele	  ettepaneku	  kinnitada	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  poolt	  taotletav	  
projekt	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  meetmest	  3	  Ühistegevuse	  arendamine	  ning	  näha	  vastav	  



 

 

toetussumma	  ette	  rakenduskavas.	  	  

Hääletustulemus:	  

8	  poolt;	  0	  vastu;	  0	  erapooletu	  

OTSUS:	  kinnitada	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  poolt	  ülalkirjeldatud	  projektitaotluse	  esitamine	  Ida-‐
Harju	  Koostöökoja	  strateegia	  meetme	  3	  Ühistegevuse	  arendamise	  raames.	  Näha	  
rakenduskavas	  ette	  vastav	  toetussumma.	  Tegevpersonalil	  valmistada	  ette	  vajalikud	  
dokumendid	  toetuse	  taotlemiseks.	  

	  
5.	  2017.	  aasta	  III	  taotlusvooru	  kinnitamine	  
	  
T.Sergo	  tutvustab	  üldkoosolekule	  juhatuse	  ettepaneku	  teha	  2017.	  aastal	  täiendav	  taotlusvoor	  
ja	  teha	  vastav	  muudatus	  2017.	  aasta	  rakenduskavasse.	  	  

Ettepanek	  on	  avada	  sügisel	  veel	  kord	  meede	  3	  Ühistegevuse	  arendamine.	  	  
Voor	  avada	  tekkinud	  jääkide	  arvelt.	  Meetmes	  3	  on	  2017.	  aastal	  jääke	  118	  116	  eurot	  (kõik	  
hindamiskomisjoni	  poolt	  heaks	  kiidetud	  projektid	  ei	  ole	  veel	  saanud	  PRIA	  kinnitust,	  seega	  
võib	  see	  summa	  ka	  suuremaks	  muutuda).	  

Sisulisi	  küsimusi	  ega	  täiendavaid	  ettepanekuid	  ei	  ole.	  

T.Sergo	  paneb	  hääletusele	  ettepaneku	  kuulutada	  2017.	  aastal	  välja	  täiendav	  taotlusvoor,	  mille	  
raames	  avada	  meede	  3	  Ühistegevuse	  arendamine.	  
Avada	  taotlusvoor	  vahemikus	  29.09	  -‐	  30.10.2017	  
Vajadusel	  vormistada	  tegevpersonalil	  vastav	  rakenduskava	  muudatus,	  lisades	  täiendava	  
taotlusvooru	  kuupäevad	  ning	  vajadusel	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  enda	  poolt	  taotletav	  projekt.	  
Taotlusvoor	  kuulutada	  välja	  vastavalt	  kehtivatele	  õigusaktidele	  ning	  uue	  Leader	  määruse	  
jõustumise	  osas	  selgusele	  saamisel.	  

Hääletustulemus:	  

8	  poolt;	  0	  vastu;	  0	  erapooletu	  

OTSUS:	  kuulutada	  2017.	  aastal	  välja	  täiendav	  taotlusvoor,	  mille	  raames	  avada	  meede	  3	  
Ühistegevuse	  arendamine.	  
Avada	  taotlusvoor	  vahemikus	  29.09	  -‐	  30.10.2017	  
Anda	  tegevpersonalile	  volitus	  vajadusel	  vormistada	  vastav	  rakenduskava	  muudatus,	  lisades	  
täiendava	  taotlusvooru	  kuupäevad	  ning	  vajadusel	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  enda	  poolt	  taotletav	  
projekt.	  

	  
6.	  Jooksvad	  küsimused	  
	  



 

 

T.Sergo	  annab	  ülevaate,	  et	  käimas	  on	  eelmisel	  üldkoosolekul	  räägitud	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  
visuaalsete	  infomaterjalide	  uuendamise	  ettevalmistamine.	  
Täpsemalt	  tegeletakse	  teemaga	  sügisel	  2017	  peale	  kohalike	  omavalitsuste	  valimisi	  (kui	  on	  selge,	  
mitu	  omavalitsust	  IHKK	  piirkonda	  jääb	  –	  sellest	  saab	  ka	  lähteülesanne	  ja	  märksõnad	  
kujundajale).	  
	  
	  
	  
	  
Tiina	  Sergo	  
Koosoleku	  juhataja	  ja	  protokollija	  
	  


