
PAKKUMUSKUTSE	  
	  

Töögrupi	  juhtimiseks	  
	  
	  
Taustinfo:	  
MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	  on	  alustanud	  perioodi	  2014-‐2020	  Leader	  strateegia	  
koostamist.	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	  on	  LEADER	  kohalik	  tegevusgrupp,	  kelle	  
eesmärgiks	  on	  oma	  tegevuspiirkonna	  tasakaalustatud	  arengu	  tagamine	  sidustades	  
mittetulundusühingute,	  ärisektori	  ja	  nelja	  omavalitsuse	  tegevused.	  Liikmeskonda	  
kuuluvad	  organisatsioonid	  neljast	  kohalikust	  omavalitsusest	  –	  Aegviidu,	  Anija,	  Kose	  ja	  
Raasiku	  valdadest.	  LEADER	  lähenemine	  põhineb	  altpoolt	  tuleneval	  algatusel	  ning	  
kohalikul	  tegevusgrupil	  on	  otsustusõigus	  kohaliku	  arengu	  strateegia	  koostamiseks	  ja	  
rakendamiseks.	  
	  
Perioodi	  2014	  –	  2020	  piirkonna	  LEADER	  strateegia	  koostamise	  protsessi	  läbiviimiseks	  
otsime	  töögruppide	  juhte,	  kes	  viiksid	  läbi	  temaatiliste	  töögruppide	  töö	  ning	  esitaksid	  
töögruppide	  töö	  tulemusena	  sisendi	  perioodi	  2014	  -‐2020	  strateegiasse.	  	  	  
	  
Kokku	  otsime	  juhte	  viiele	  töögrupile.	  
	  
Töögrupi	  ülesanded:	  
	  
Selgitada	  töögrupi	  teemavaldkonna	  osas	  välja	  valdkonna	  hetkeolukord	  piirkonnas,	  
piirkonna	  organisatsioonide	  valdkonnaga	  seotud	  ootused	  ja	  	  vajadused	  (sh	  ootuste	  ja	  
vajaduste	  analüüsimine),	  ettepanekud	  perioodi	  2014-‐2020	  meetmete	  kujundamiseks	  
valdkonnas.	  
Kutse	  töögrupis	  osalemiseks	  edastatakse	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  infolistide,	  veebilehe	  ja	  
sotsiaalmeedia	  vahendusel	  ning	  kõigil	  huvilistel	  on	  võimalik	  töögrupis	  osaleda.	  
	  
Töögrupi	  juhi	  ülesanded:	  
	  
Ette	  valmistada,	  läbi	  viia	  ja	  dokumenteerida	  töögruppide	  koosolekud	  (vähemalt	  3	  
koosolekut	  iga	  töögrupi	  kohta);	  
Koosolekute	  kuupäevad	  iga	  töögrupi	  osas	  on	  eelnevalt	  paika	  pandud.	  Töögruppide	  
koosolekute	  kuupäeva(de)	  muutmine	  on	  võimalik	  ainult	  kokkuleppel	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  
Koostöökojaga.	  
Töögrupi	  koosolekute	  korraldamise	  kulud	  (ruumid,	  tehnilised	  vahendid,	  kohvipausid	  jm)	  
korraldab	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda.	  
Tutvuda	  töögrupi	  teemakohaste	  materjalidega,	  neid	  analüüsida	  (käesoleva	  perioodi	  
IHKK	  meetmelehed,	  varasemate	  töögruppide	  ettepanekud	  jms)	  
Esitada	  minimaalselt	  etteantud	  küsimusi	  käsitleval	  vormil	  töögrupi	  töö	  tulemuste	  kohta	  
aruanne	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökojale	  
	  
Töö	  eeldatav	  maht:	  	  
	  
Kirjeldatud	  töö	  eeldatav	  maht	  ühe	  töögrupi	  juhtimise	  kohta	  on	  arvestatud	  kuni	  50h.	  	  
Mahu	  puhul	  on	  arvestatud:	  



-‐ vähemalt	  3	  töögrupi	  koosolekuga	  (koos	  ettevalmistuse	  ja	  kokkuvõtte/analüüsiga	  
koosolekust);	  	  
Koosolekute	  toimumise	  koht	  on	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  piirkonnas,	  arvestuslikult	  
üks	  koosolek	  Raasiku	  vallas,	  üks	  koosolek	  Anija	  vallas,	  üks	  koosolek	  Kose	  vallas	  
(arvestatud	  valla	  keskustega).	  

-‐ ühe	  järelkoosolekuga	  kõigi	  töögruppide	  töö	  kokkuvõtmiseks;	  
Koosoleku	  toimumise	  koht	  eeldatavalt	  Aegviidu.	  	  

-‐ töögrupijuhtidele	  mõeldud	  koolitusel	  osalemisega	  ning	  töögrupi	  töö	  kokkuvõtte	  ja	  
analüüsi	  koostamine.	  
	  
Maht	  on	  eeldatav,	  tellija	  jätab	  endale	  õiguse	  vajadusel	  töömahtu	  muuta.	  	  

	  
Töögruppide	  teemad:	  
ÜHISTEGEVUS	  
KOGUKONNA	  INVESTEERINGUD	  
ETTEVÕTLUS	  
TURISM	  
KOHALIK	  TOIT	  
	  
Pakkumusi	  on	  oodatud	  esitama	  nii	  organisatsioonid	  kui	  eraisikud.	  
Pakkumuse	  esitamise	  eelduseks	  on,	  et	  pakkumust	  esitav	  organisatsioon	  või	  eraisik	  
on	  eelnevalt	  kursis	  LEADER	  temaatikaga	  (soovitavalt	  omab	  ka	  kogemust	  projektide	  
kirjutamisel,	  hindamisel	  vms),	  omab	  oskust	  ja	  kogemust	  grupijuhtimises	  ja	  ettekannete	  
tegemises	  ning	  omab	  soovitavalt	  seost	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  piirkonnaga.	  
	  
Pakkumuse	  esitaja	  peab	  olema	  valmis	  osalema	  koolitusel	  26.01.2015	  ,	  kus	  kõigi	  
töögrupi	  juhtidele	  selgitatakse	  lühidalt	  LEADER	  põhimõtteid,	  strateegia	  koostamise	  
protsessi,	  ootusi	  töögruppidele	  ning	  töögrupi	  aruannetele,	  lepitakse	  kokku	  koosolekute	  
toimumise	  graafik	  jms.	  Kestus	  ca	  2	  tundi.	  
	  
Pakkumuse	  võib	  esitada	  nii	  ühe	  kui	  ka	  mitme	  töögrupi	  vedamiseks.	  
	  
Pakkumuses	  peab	  sisalduma	  järgmine	  info:	  
	  
1. Millise	  töögrupi/töögruppide	  juhtimiseks	  pakkumus	  on	  esitatud.	  Iga	  töögrupi	  kohta	  

palun	  esitada	  pakkumus	  eraldi.	  
2. Töötunni	  maksumus	  –	  tuua	  välja	  töötunni	  maksumus	  (käibemaksukohuslasest	  

organisatsiooni	  puhul	  nii	  käibemaksuga	  kui	  ilma)	  
Eraisikutel	  esitada	  töötunni	  maksumus	  arvestusega,	  et	  maksumuses	  sisalduvad	  KÕIK	  
tööjõumaksud	  (vajadusel	  saab	  abi	  palk.crew.ee)	  	  
Töötunni	  maksumuses	  peavad	  sisalduma	  kõik	  kulud.	  
NB!	  Töögrupi	  koosolekute	  ruumid,	  tehnilised	  vahendid	  (projektor,	  pabertahvel	  jm)	  
ning	  töögrupi	  koosolekute	  info	  levitamise	  kulu	  on	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  kanda.	  

3. Töögruppi	  juhtima	  hakkava	  inimese	  kogemuse	  kirjeldus	  LEADER	  valdkonnas.	  
4. Konkreetse	  inimese	  CV,	  kes	  töögruppi	  juhtima	  hakkab.	  
5. Omapoolne	  visioon	  töögrupi	  tööst	  ja	  töögrupi	  töö	  tulemusest.	  
6. Kinnitus	  valmisoleku	  kohta	  osaleda	  26.01.2015	  toimuval	  koolitusel.	  	  
	  
	  



Pakkumuste	  hindamiskriteeriumid:	  
	  
1.	  Töötunni	  maksumus	  70%	  
	  
2.	  Pakkuja	  kogemus	  LEADER	  valdkonnas	  ning	  seos	  IHKK	  piirkonnaga	  15%	  
-‐ puuduv	  või	  väga	  vähene	  kogemus	  LEADER	  valdkonnas	  (töögruppi	  juhtiv	  isik	  ei	  ole	  

varasemalt	  osalenud	  ühegi	  tegevusgrupi	  strateegia	  koostamise	  ega	  rakendamise	  
protsessis,	  puuduv	  või	  vähene	  LEADER	  projektide	  läbiviimise	  kogemus).	  Töögruppi	  
juhtival	  isikul	  puudub	  seos	  piirkonnaga	  (ei	  ela	  ega	  tööta	  piirkonnas)	  ning	  ei	  ole	  ka	  
varasemalt	  Ida-‐Harju	  Koostöökojaga	  kokkupuudet	  omanud.	  

-‐ töögruppi	  juhtima	  hakkav	  isik	  omab	  kogemust	  LEADER	  valdkonnas	  tegevusgrupi	  
liikmena,	  projektitaotlejana	  vms,	  kuid	  ei	  ole	  varasemalt	  osalenud	  LEADER	  strateegia	  
koostamise	  ega	  rakendamise	  protsessis	  

-‐ töögruppi	  juhtima	  hakkav	  isik	  omab	  kogemust	  LEADER	  valdkonnas	  (sh	  
projektitaotlejana),	  on	  osalenud	  LEADER	  strateegia	  koostamise	  ja	  rakendamise	  
protsessis.	  
	  

3.	  Visioon	  töögrupi	  tööst	  15%	  
-‐	  pakkumuses	  puudub	  pakkuja	  visioon	  töögrupi	  tööst	  ning	  selle	  tulemusest	  
-‐	  pakkumuses	  on	  visioon	  töögrupi	  tööst	  esitatud	  pealiskaudselt	  ja/või	  ei	  ole	  visioon	  
kooskõlas	  töötundide	  mahuga	  ning	  ei	  ole	  selget	  arusaama,	  kuidas	  töögrupi	  tööprotsess	  
viib	  soovitud	  tulemusteni.	  
-‐	  pakkumuses	  on	  selgelt	  välja	  toodud	  visioon	  töögrupi	  tööst.	  Töötunnid,	  tööprotsess	  
ning	  saavutatavad	  tulemused	  on	  kooskõlas	  ning	  on	  olemas	  selge	  arusaam,	  kuidas	  
töögrupi	  tööprotsess	  viib	  soovitud	  tulemuseni.	  
	  
Hinnatakse	  eraldi	  pakkumusi	  kõigi	  töögruppide	  kohta.	  
	  
MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	  jätab	  endale	  õiguse	  kõik	  pakkumused	  tagasi	  lükata	  juhul	  
kui:	  
-‐	  Pakkumused	  ületavad	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  eelarve	  võimalused	  ja/või	  tegevuse	  
eeldatava	  mahu;	  
-‐	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökojal	  kaob	  vajadus	  antud	  tegevust	  käesolevas	  pakkumuskutses	  
toodud	  kujul	  realiseerida	  tulenevalt	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökojale	  teatavaks	  saanud	  
uutest	  asjaoludest,	  mis	  välistavad	  või	  muudavad	  ebaotstarbekaks	  hanke	  läbiviimise	  
käesolevas	  dokumendis	  esitatud	  tingimustel.	  
-‐	  Tekib	  vajadus	  käesoleva	  pakkumuskutse	  objektiks	  olevat	  tööd	  olulisel	  määral	  muuta.	  
	  
Pakkumused	  esitada	  hiljemalt	  21.	  jaanuaril	  2015	  meiliaadressil	  info@idaharju.ee	  	  
	  
Pakkumuste	  hindamistulemustest	  teavitatakse	  pakkujaid	  hiljemalt	  23.01.2015	  e-‐posti	  
teel.	  

	  


