Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Laanemetsa

24. oktoober 2017 nr 7

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.00.
Osalesid:
Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Harri Oona, Anne Perlov, Mati Raud,
Monika Rogenbaum, Rain Ruusa.
Kalmer Sarv, Elmo Saul, Kati Velner.
tegevmeeskonna liige Aili Keldo.
Monika Rogenbaum.
Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Projektitaotluste paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse ettepanekute
kinnitamine:
1.1. Strateegia meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse
mikroettevõtlusse“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja projektitaotluste
rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
1.2. Strateegia meetme 3 „Valgamaa tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest
teadvustamiseks väljaspool maakonda" tegevus 3.2 „Maale elama-tüüpi projektid,
mis
turundavad
tegevuspiirkonda
väärt
elukohana“
projektitaotluste
paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
1.3. Strateegia meetme 3 „Valgamaa tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest
teadvustamiseks väljaspool maakonda" tegevus 3.3 „Valgamaa turundus turismi
sihtkohana ning ettevõtluskeskkonnana“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja
projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
2. Liikmeskond
3. Muud teemad
1. Projektitaotluste paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse
ettepanekute kinnitamine
1.1 Strateegia meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse
mikroettevõtlusse“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise
suuruse ettepaneku kinnitamine
Taotlusvoor oli avatud 04.09.2017–15.09.2017. Maksimaalne toetussumma oli 30 000 eurot,
maksimaalne toetusmäär kuni 60%. Meetme kogueelarve 2017. aastaks on 348 485 eurot.
Tähtajaks laekus 23 projektitoetuse taotlust, millest hindamisele läks 22 taotlust toetuse
kogusummas 586 661,76 eurot

Hindamisele ei läinud OÜ Rock Ranch taotlus, millele esitati järelpärimine, kuid taotleja ei
esitanud taotlust e-PRIA keskkonnas uuesti.
Dokument
„Mittetulundusühing
Valgamaa
Partnerluskogu
strateegia
2015–2020
hindamiskriteeriumid“ sätestab järgmist: projektitaotluse keskmine hindepunktide summa peab
olema vähemalt 2.0 (maksimaalne keskmine punktisumma on 4.0) ning hindamiskriteeriumide
4.1 ja 4.2 keskmine peab olema vähemalt 2.0.
Hindamistulemused
Hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta.
Alustavad ettevõtted
Projekti reg nr Taotleja nimi
Koondhinne
129

NABAKÜMME OÜ

…..

126

BALTIC SHOWS OÜ

…..

117

TÄISÜHING TARMERE

…..

127

BALTIC MANORS OÜ

…..

131

KARULA MAHLAD OÜ

…..

116

NUUSTAKU PRUULIKODA OÜ

…..

118

…..

…..

120

…..

…..

* - koondhinne on madalam kui lävend 2,00
Tegutsevad ettevõtted
Projekti reg nr Taotleja nimi

Koondhinne

130

OÜ SCALETER

…..

108

SANGASTE MESI OÜ

…..

113

OÜ AARAIN FURNITURE

…..

121

OSAÜHING KODOX

…..

111

GOTRADE OÜ

…..

119

…..

…..

125

…..

…..

122

MASINISM OÜ

…..

123

OÜ ROHUG

…..

107

…..

…..

109

…..

…..

110

…..

…..

114

…..

…..

112

…..

…..

* - koondhinne on madalam kui lävend 2,00
1 – kriteeriumi 4.1 hinne oli madalam kui 2,00
2 – kriteeriumi 4.2 hinne oli madalam kui 2,00
Kõigile koosolekul osalenud juhatuse liikmetele olid taotlused ja hindamiskoosoleku protokoll
eelnevalt kättesaadavad. Kõik juhatuse liikmed on esitanud konfidentsiaalsuse kinnituse. Elmo
Saul, kes ei osalenud koosolekul, oli eelnevalt teada andnud oma seotusest taotlejaga OÜ EestiWest HMS § 10 mõistes ning tal oli võimalik tutvuda taotlusvooru materjalidega.
Vastavalt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2016. a rakenduskavale jaguneb toetuse
eelarve indikatiivselt pooleks alustavate ettevõtete ja tegutsevate ettevõtete vahel.
Monika Rogenbaum pani hääletusele meetme eelarve jagunemise võrdselt alustavate ja
tegutsevate ettevõtete vahel.
Hääletamisel: (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: jaotada meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse
mikroettevõtlusse“ 2017. aasta taotlusvooru eelarve järgnevalt:
- alustavad ettevõtted 174 242,50 eurot
- tegutsevad ettevõtted 174 242,50 eurot
Taotlejale Nuustaku Priilikoda OÜ (alustav ettevõte) tehti ettepanek enne juhatuse koosolekut
osaliseks toetamiseks summas 26 221,53 eurot. Taotleja andis nõusoleku toetust summas
26 221,53 eurot kasutada kavandatud investeeringu projektis kirjeldatud mahus elluviimiseks.
Taotlejale OÜ Rohug (tegutsev ettevõte) tehti ettepanek enne juhatuse koosolekut osaliseks
toetamiseks summas 23 533,27 eurot. Taotleja andis nõusoleku toetust summas 23 533,27 eurot
kasutada kavandatud investeeringu projektis kirjeldatud mahus elluviimiseks.
Monika Rogenbaum pani hääletusele hindamiskomisjoni ettepaneku alustavate ettevõtete osas
meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine" tegevus 1.1
„Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse“ projektitaotluste
paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
Hääletamisel: (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni protokollist lähtuvalt meetme 1 „Töökohad ja teenused
– ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine" tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti
säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse“ alustavate ettevõtete projektitaotluste
paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise suurus järgnevalt:
Alustavad ettevõtted
Projekti
Taotletav
Taotleja nimi
Koondhinne Ettepanek
reg nr
toetussumma
129
NABAKÜMME OÜ
…..
30 000,00
Rahastada
Rahastada
126
BALTIC SHOWS OÜ
30 000,00
…..
117

TÄISÜHING TARMERE

29 550,00

…..

Rahastada

127

BALTIC MANORS OÜ

30 000,00

…..

131

KARULA MAHLAD OÜ

28 470,97

…..

116

NUUSTAKU PRUULIKODA OÜ 29 950,00

118

30 000,00

…..

120

30 000,00

…..

1Hindamiskriteerium

…..

Rahastada
Rahastada
Rahastada
summas
26 221,53
Mitte
rahastada
Mitte
rahastada

4.1 või 4.2 hinne on madalam kui ettenähtud lävend.

Monika Rogenbaum pani hääletusele hindamiskomisjoni ettepaneku tegutsevate ettevõtete osas
meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine" tegevus 1.1
„Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse“ projektitaotluste
paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
Hääletamisel: (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni protokollist lähtuvalt meetme 1 „Töökohad ja teenused
– ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine" tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti
säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse“ tegutsevate ettevõtete projektitaotluste
paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise suurus järgnevalt:
Tegutsevad ettevõtted
Projekti
Taotleja nimi
reg nr
130
OÜ SCALETER
108

SANGASTE MESI OÜ

113

OÜ AARAIN FURNITURE

121

OSAÜHING KODOX

111

GOTRADE OÜ

Taotletav
toetussumma Koondhinne
…..
30 000,00
…..
22 922,47
…..
29 999,00
…..
7 913,76
…..
29 934,00

119
30 000,00
125
27 353,40
122

MASINISM OÜ

29 940,00

…..
…..
…..

123
OÜ ROHUG

30 000,00

…..

107
29 999,00
109
29 999,00

…..
…..

Ettepanek
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Mitte
rahastada (2)
Mitte
rahastada (1)
Rahastada
Rahastada
summas
23 533,27
Mitte
rahastada
(1,2)
Mitte
rahastada

110
29 775,00
114
2 180,16
112
18 675,00

…..
…..
…..

Mitte
rahastada
Mitte
rahastada
Mitte
rahastada

* - koondhinne on madalam kui lävend 2,00
1 – kriteeriumi 4.1 hinne oli madalam kui 2,00
2 – kriteeriumi 4.2 hinne oli madalam kui 2,00
1.2 Strateegia meetme 3 „Valgamaa tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest
teadvustamiseks väljaspool maakonda" tegevus 3.2 „Maale elama-tüüpi projektid, mis
turundavad tegevuspiirkonda väärt elukohana“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja
projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
Taotlusvoor oli avatud 04.09.2017 – 15.09.2017.. Maksimaalne toetussumma oli 7500 eurot,
maksimaalne toetusmäär kuni 90%. Meetme kogueelarve 2017. aastaks on 7500 eurot. Laekus
üks projektitoetuse taotlust kogusummas 7500 eurot
Hindamistulemused
Hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta:
Projekti
Taotleja nimi
Koondhinne
reg nr
124 Mittetulundusühing Partnerlus
…..
Kõigile koosolekul osalenud juhatuse liikmetele olid taotlused ja hindamiskoosoleku protokoll
eelnevalt kättesaadavad. Kõik juhatuse liikmed on esitanud konfidentsiaalsuse kinnituse.
Monika Rogenbaum pani hääletusele hindamiskomisjoni ettepaneku meetme 3 „Valgamaa tuntus
ja maine – algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda" tegevus 3.2
„Maale elama-tüüpi projektid, mis turundavad tegevuspiirkonda väärt elukohana“
projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse
kohta.
Hääletamisel: (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, üks ei hääletanud)
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni pingerea ettepanekust lähtuvalt meetme 3 „Valgamaa
tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda"
tegevus 3.2 „Maale elama-tüüpi projektid, mis turundavad tegevuspiirkonda väärt elukohana“
projektitaotluste paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise suurus järgnevalt:
Projekti
Taotletav
Koondhinne
Ettepanek
Taotleja nimi
reg nr
toetussumma
124
Mittetulundusühing Partnerlus
7500
….. Rahastada
1.3 Strateegia meetme 3 „Valgamaa tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest
teadvustamiseks väljaspool maakonda" tegevus 3.3 „Valgamaa turundus turismi
sihtkohana ning ettevõtluskeskkonnana“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja
projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
Taotlusvoor oli avatud 04.09.2017–15.09.2017. Maksimaalne toetussumma oli 18 000 eurot,
maksimaalne toetusmäär kuni 90%. Meetme kogueelarve 2017. aastaks on 18 000 eurot. Laekus
üks projektitoetuse taotlust kogusummas 18 000 eurot.
Hindamistulemused

Hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta:
Projekti
Taotleja nimi
Koondhinne
reg nr
128 SA Valgamaa Arenguagentuur
…..
Kõigile koosolekul osalenud juhatuse liikmetele olid taotlused ja hindamiskoosoleku protokoll
eelnevalt kättesaadavad. Kõik juhatuse liikmed on esitanud konfidentsiaalsuse kinnituse.
Monika Rogenbaum pani hääletusele hindamiskomisjoni ettepaneku meetme 3 „Valgamaa tuntus
ja maine – algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda" tegevus 3.3
„Valgamaa turundus turismi sihtkohana ning ettevõtluskeskkonnana“ projektitaotluste
paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
Hääletamisel: (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni pingerea ettepanekust lähtuvalt meetme 3 „Valgamaa
tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda"
tegevus 3.3 „Valgamaa turundus turismi sihtkohana ning ettevõtluskeskkonnana“
projektitaotluste paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise suurus järgnevalt:
Projekti
Taotletav
Koondhinne Ettepanek
Taotleja nimi
reg nr
toetussumma
128 SA Valgamaa Arenguagentuur
18 000
….. Rahastada
2. Liikmeskond
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas OÜ Kangro & Nagla poolt mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogule esitatud liikmeksastumise avaldust.
Hääletamisel: (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: võtta vastu mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeks
OÜ Kangro & Nagla (10287770).

4. Muud teemad
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku tunnistada juhatuse 24.10.2017 koosoleku protokoll nr 7
asutusesiseseks kasutamiseks osades, mis puudutab projektitaotlustele antud hindeid ja
projektitaotluste mitterahastamist. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu kodulehel
avalikustada väljavõte juhatuse 24.10.2017 toimunud koosoleku protokollist.
Hääletamisel: (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: tunnistada juhatuse 24.10.2017 koosoleku protokoll nr 7 asutusesiseseks
kasutamiseks osades, mis puudutab projektitaotlustele antud hindeid ja projektitaotluste
mitterahastamist. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu kodulehel avalikustada väljavõte
juhatuse 24.10.2017 toimunud koosoleku protokollist.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
koosoleku protokollija

