Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Valga

9. november 2018 nr 8

Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 13.40.
Osalesid:
Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Ene Kaas, Tuuli Merimaa, Rasmus Onkel,
Anne Perlov, Mati Raud, Monika Rogenbaum ja Kalmer Sarv.
Viktor Mägi, Ivika Nõgel, Kaido Tamberg ja Aile Viks.
meetme koordinaator Aili Keldo.
Monika Rogenbaum.
Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Meede 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
2. Meede 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine“ tegevuse
1.3 „Piirkondlike võrgustike arendamine“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja
projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine
3. Meede 3 „Valgamaa tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks
väljaspool maakonda" 2018 tegevuse 3.3 „Valgamaa turundus turismi sihtkohana ning
ettevõtluskeskkonnana“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise
suuruse ettepaneku kinnitamine
4. Valgamaa Partnerluskogu esindaja nimetamine Valgamaa ettevõtlusauhinna komisjoni
5. Liikmelisus
6. Leader Liidu ettepanek CLLD ühiste kavatsuste kokkuleppes osalemiseks
7. Muud küsimused
1. Meede 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 27.08.2018–14.09.2018. Maksimaalne toetussumma oli 30 000 eurot,
maksimaalne toetusmäär 60%. Meetme kogueelarve 2018. aastaks on 254 813 eurot. Laekus 19
projektitoetuse taotlust kogusummas 450 615,57 eurot. Hindamiskomisjonile olid taotlused
kättesaadavad alates 26.09.2018.
Juhatuse liikmed on esitanud konfidentsiaalsuse kinnituse. Koosolekul osalenutest kinnitas Tuuli
Merimaa oma seotust taotlejaga Kauges Külas OÜ.

Hindamise tulemusena kujunenud pingerea põhjal teeb mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu juhatus ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga
projektitaotluse rahastamise suuruse kohta järgnevalt:
Alustavad ettevõtjad
Taotleja nimi

Toetuse summa Koondhinne

COMFY EVENTS OÜ

20220

…

BIRCHLAGOON

26394

…

19 917,20

…

PUULAAST OÜ

18468

…

TAMORAK OÜ

11 410,62

…

…

29 999,71

…

…

29 699,28

…

NUUSTAKU PRUULIKODA
OÜ

Juhatuse ettepanek
Rahastada
Rahastada
Rahastada

Rahastada

Rahastada
Mitte rahastada*
Mitte rahastada**

* kriteeriumi 4.2 hinne on madalam lävendist 2,00
** koondhinne on madalam lävendist 2,00
Tegutsevad ettevõtjad
Taotleja nimi

SCALETER OÜ
GOTRADE OÜ
MURIMÄE VEIN OÜ

Toetuse summa Koondhinne

30 000
29 988
29 999,89

Juhatuse ettepanek

…

Rahastada

…

Rahastada

…

Rahastada

…

Rahastada

MITTETULUNDUSÜHING
HELLENURME
VESKIMUUSEUM

22 416

OSAÜHING SCANWOOD

29 700

…

Rahastada

OÜ AARAIN FURNITURE

16 293,77

…

Rahastada

29 993,61

…

Mitte rahastada*

29 996,90

…

Mitte rahastada*

26 024,70

…

Mitte rahastada*

2884,80

…

Mitte rahastada**

15 355,56

…

Mitte rahastada**

18151,2

…

Mitte rahastada**

* eelarveliste vahendite lõppemine
* koondhinne on madalam lävendist 2,00
Hääletamisel: (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, Tuuli Merimaa ei hääletanud).
Otsustati: kinnitada ettepanek 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.
2. Meede 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine“
tegevuse 1.3 „Piirkondlike võrgustike arendamine“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja
projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
Taotlusvoor oli avatud 27.08.2018–14.09.2018. Maksimaalne toetussumma oli 16 000 eurot,
maksimaalne toetusmäär 90%. Meetme kogueelarve 2018. aastaks on 48 000 eurot. Laekus üks
projektitoetuse taotlus kogusummas 15 999,12 eurot. Hindamiskomisjonile on taotlus
kättesaadav alates 26.09.2018.
Hindamise tulemusena kujunenud pingerea põhjal teeb mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu juhatus ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga
projektitaotluse rahastamise suuruse kohta järgnevalt:
Taotleja nimi

SA VALGAMAA
ARENGUAGENTUUR

Toetuse summa Koondhinne

15 999,12

…

Juhatuse ettepanek

Rahastada

Hääletamisel: (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada ettepanek Meede 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja
töökohtade loomine“ tegevuse 1.3 „Piirkondlike võrgustike arendamine“ projektitaotluste
paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
3. Meede 3 - „Valgamaa tuntus ja maine - algatused piirkonna võimalustest
teadvustamiseks väljaspool maakonda" 2018 tegevuse 3.3 „Valgamaa turundus turismi
sihtkohana ning ettevõtluskeskkonnana“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja
projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
Taotlusvoor oli avatud 27.08.2018–14.09.2018. Maksimaalne toetussumma oli 6000 eurot,
maksimaalne toetusmäär 90%. Meetme kogueelarve 2018. aastaks on 24 000 eurot. Laekus 3
projektitoetuse taotlust kogusummas 17 991,00 eurot. Hindamiskomisjonile on taotlused
kättesaadavad alates 26.09.2018.
Hindamise tulemusena kujunenud pingerea põhjal teeb mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu juhatus ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga
projektitaotluse rahastamise suuruse kohta järgnevalt:
Taotleja nimi

SA VALGAMAA
ARENGUAGENTUUR

Toetuse summa Koondhinne

5999,40

…

Juhatuse ettepanek

Rahastada

VALGA
MUUSEUMISÕPRADE SELTS
OTEPÄÄ VALLAVALITSUS

5994,00
5997,60

…

Rahastada

…

Rahastada

Hääletamisel: (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada ettepanek Meede 3 „Valgamaa tuntus ja maine – algatused piirkonna
võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda" 2018 tegevuse 3.3 „Valgamaa turundus
turismi sihtkohana ning ettevõtluskeskkonnana“ projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise
kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
4. Valgamaa Partnerluskogu esindaja nimetamine Valgamaa ettevõtlusauhinna
komisjoni.

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum andis teada, et Valgamaa Omavalitsuste Liit tegi ettepaneku esitada
partnerluskogu esindaja Valgamaa ettevõtlusauhinna komisjoni. Seni on selles töös osalenud
Marek Mekk, kes on andnud ka omapoolse nõusoleku jätkamiseks.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: nimetada Valgamaa ettevõtlusauhinna komisjoni Valgamaa Partnerluskogu
esindajaks Marek Mekk.
5. Liikmelisus
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum andis teada, et FIE Tõnu Tämm on esitanud sooviavalduse Valgamaa
Partnerluskogu liikmeskonnast väljaastumiseks.
Otsustati: rahuldada FIE Tõnu Tämm sooviavaldus mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu liikmeskonnast väljaastumiseks.
6. Leader Liidu ettepanek CLLD ühiste kavatsuste kokkuleppes osalemiseks.
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum andis teada, et Leader Liit on pöördunud Valgamaa Partnerluskogu poole
ettepanekuga CLLD ühiste kavatsuste kokkuleppes osalemiseks.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu osaleb CLLD ühiste kavatsuste
kokkuleppes. Ühiste kavatsuste kokkuleppe allkirjastamiseks anda volitused tegevjuht Tiina
Ivaskile.
8. Muud teemad
Muid teemasid arutlusele ei tulnud.
(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
koosoleku protokollija

