
Ida-Harju Koostöökoda
Kose

10. veebruar 2011
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Alusdokumendid

• Meetme määrus - Põllumajandusministri 27.09.2010 määrus 
nr 92 “Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi 
toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise 
ja taotluse menetlemise täpsem kord.”§ 36 (Nõuded 
projektitoetuse saajale)

• IHKK piirkonna strateegia

• Muud piirkondlikud strateegiad ja arendusdokumendid – KOV 
arengukavad, külade/aleviku arengukavad jne

Ida-Harju Koostöökoda

- Asutatud 13.08.2008
- 4 omavalitsust Aegviidu, Anija, Kose, Raasiku
- 31 liiget (06.02.2011 seisuga)
- Avatud uutele liikmetele

I taotlusvoorus 2010:

- Toetatud 26 projekti kogusummas 4 135 599 
EEK

Struktuur

ÜLDKOOSOLEK

JUHATUS

TEGEVJUHT

KOORDINAATOR RAAMATUPIDAJA

REVISJONIKOMISJON

HINDAMISKOMISJON HINDAMISKOMISJON



Liikme võimalused

• Osaleda otsustusprotsessis

• Võimalus saada valitud juhatuse ja/või 
hindamiskomisjoni(de) liikmeks;

• Võimalus osaleda liikmetele mõeldud 
õppereisidel ja koolitustel;

• KONTAKTID

Taotlusvoor 1/2011

Meetmed

• Meede 1.1 TEEME KOOS

Eelarve 2011: 2 532 476 EEK

TEEME KOOS

Eesmärk:

kohaliku omaalgatuse ja eest -

vedajate panuse väärtustamine

läbi ühistegevuse võimaluste ja

noorte algatuste avardamise,

mis aitab kaasa piirkonna koos –

töö, identiteedi ja põlvkondade

vaheliste sidemete tugevdami –

sele ning positiivsete

eluväärtuste kujunemisele



Meede 1.1 TEEME KOOS

• Toetatavate tegevuste näited

Noorsootöö arendamine - nt laste- ja noorsoo üritused

(noorte algatused, töö- ja puhkelaagrid, spordilaagrid jm 
laagrid, koolitused, õpitoad, spordivõistlused, festivalid, 
kultuuriüritused, vabatahtlike kaasamisüritused, 
tunnustamisüritused jms.) 

Ühis- ja huvitegevuse toetamine - nt küla tähtsündmused, 

külapäevad ja laadad; koolitused, õpitoad; avaliku, ettevõtlus-
ja mittetulundussektori vaheliste koostööprojektide 
korraldamine; koorivõistlustel, festivalidel osalemine jms

Meede 1.1 TEEME KOOS

• Toetatavate tegevuste näited

Pärimus- ja pärandkultuuri säilitamine - nt  koduloo 
uurimine, piirkonna ajaloo kogumine; temaatilised 
kogumikud; audio- ja videosalvestised; 
arheoloogilised kaevamised läbiviimine; temaatiliste 

koolituste ja õpitubade korraldamine; rahvariiete
soetamine jms.

Sädeinimeste tunnustamine - nt koolituste, 
motivatsiooniürituste korraldamine; kogemuste 
vahetamise ekskursioonid sädeinimestele 

ringijuhendajatele, treeneritele, eestvedajatele jms

Meede 1.1 TEEME KOOS

Ei toetata: 

• spordi-ja huviklubide/tiimide riietuse ostmine 
(v.a rahvariided rahva- ja kultuurimajadele)

• poliitiline reklaam

Meede 1.1 TEEME KOOS

• Taotlejad

- mittetulundusühingud (MTÜ, SA)

- KOVid (sh KOV hallatavad allasutused)

- ettevõtjad (OÜ, AS, FIE)

- seltsingud



Meede 1.1 TEEME KOOS (5)

• Toetusmäärad

- maksimaalne kuni 5112,9 EUR (80 000 EEK).

Toetuse määr MTÜdele ja KOVidele kuni 85%,
seltsingule kuni 100% ning ettevõtjale kuni
60% abikõlblike kulude maksumusest.

Reklaamkulude osakaal võib olla kuni 20%
toetussummast

Näited
• Noortelaager Kloogaranna noortelaagris (MTÜ

Raasiku Lipkond, IHKK 2010)

• Turba Gümnaasiumi korvpallivõistkondade osavõtt
rahvusvahelisest korvpalliturniirist Hispaanias
(Huvitegevusklubi TUHUK, LHKK)

• Esimene Mulgi laulu- ja tantsupidu (Mulgi Kultuuri 
Instituut)

• Tänapäevaste ja mängijasõbralike muusika -
instrumentide soetamine Raasiku valla 
pillimänguhuvilistele noortele (Raasiku 
Vallavalitsus, IHKK 2010)

Taotlusvoor 1/2011

• 16.02 – 18.02.2011

• Taotlus koos kõigi nõutavate dokumentidega 
esitatakse Ida-Harju Koostöökojale 1 
eksemplaris paberkandjal ja 1 eksemplaris 
digitaalselt. 

• Kohustuslik nõustamine!

Nõustajad

• Aegviidu vald– Rutt Leemet
rutt.leemet@aegviidu.ee
tel 605 1775

• Anija vald – Marge Raja
marge.raja@anija.ee
tel 51 25 245

• Kose vald – Merle Pussak
merle@kose.ee
tel 50 78 984

• Raasiku vald – Tiina Sergo
tiina.sergo@idaharju.ee
tel 56 945 871

• Kogu piirkond – Tiina Sergo, 

Marge Tõnisson 
info@idaharju.ee
tel 56 945 872



Nõustamisest
• Nõustamine on kõige rohkem taotleja huvides

• Valik nr 1 – oma valla nõustaja!

• Nõustamine lõpeb 15.02.2011

• Nõustamise aeg tuleb eelnevalt kokku 
leppida!

• Nõustamisel võib käia ka mitu korda;

• Nõustaja ei anna kinnitust nõustamise kohta 
kui ta ei ole näinud (vähemalt osaliselt) 
täidetud taotlusdokumente

Edukat taotlemist!

Tiina Sergo
Ida-Harju Koostöökoda

Tel 56 945 871
E-post tiina.sergo@idaharju.ee

www.idaharju.ee


