Juhatuse koosoleku protokoll nr 11/2020

Koosoleku aeg: 17. november 2020
Koosoleku koht: Käru 16.00-19.00
Osavõtjad: juhatuse liikmed Heiti Arro, Hannes Vald, Triin Matsalu, Elari Hiis, Anne Leht,
Hans-Jürgen Schumann.
Puudus: Natalia Lüllmaa (etteteatamisega), Inna Laanmets (etteteatamisega), Kirsti Mau
(etteteatamisega)
Kutsutud: Rita Triinu Peussa, Jane Kalajärv, Rafael Milerman
Koosoleku juhataja: Triin Matsalu
Protokollija: Rita Triinu Peussa
Raplamaa Partnerluskogu juhatus tutvus enne korralise koosoleku algust MTÜ Käru Heade
Tegude Muuseum poolt loodud Käru Muuseumiga (http://karumuuseum.ee/). Käru muuseum
on suurepärane näide kodanikualgatusest ja entusiasmist. Käru Muuseumi näol on tegemist
koduloomuuseumiga, mis sai loodud eraisikute initsiatiivil ja mille põhieesmärgiks on Eesti
XX sajandi ajaloo säilitamine, tutvustamine ja teadvustamine mitmesuguste näituste, kunsti- ja
sotsiaalprojektide, laagrite, konverentside, töötubade ja muude ürituste korraldamise
kaudu. Käru muuseum on Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas asuva Käru piirkonna
säravaimaid ettevõtmisi.
Koosoleku päevakord:
1. Leader Liidu juhatuse esimehe informatsioon liidu tegevusest
2. Meede 3 taotlusvooru avamine 2021
3. Rakenduskava 2021 muutmine
4. Üldkoosoleku päevakord, läbiviimine 11.12.20
5. Informatsioonid
1. Leader Liidu juhatuse esimehe informatsioon liidu tegevusest
Leader Liidu juhatuse esimees Rafale Milerman tegi ülevaate liidu tegevusest Leader
tegevusgruppide katuseorganisatsioonina. Juhatuse esimees tõi välja näiteid, kus nad on liiduga
aidanud toetuse saajal kohtus lahendi leida. Samuti tutvustas liidu töögruppides osalemise ja
kaasarääkimise võimalusi. Leader Liit on oluline partner ministeeriumi(te)ga, Priaga
suhtlemisel, poliitikate kujundamisel riigikogus, erakondades, fraktsioonides.
26st tegevusgrupist on 22 tegevusgruppi liidu liikmed ja liikmemaks on kokku lepitud 1%
tegevusgrupi eelarvest. Leader Liit seisab kõigi tegevusgruppide heaolu ja toimimise eest.
Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmete ja Leader Liidu juhatuse esimehe vahel toimus
sõbralik arutelu ning juhatuse liikmed otsustasid liidust välja astumist veelkord kaaluda.
Otsustati:
kaaluda veel Leader Liidust välja astumist ja kujundada kas uus otsus või kinnitada vana otsus
järgmisel juhatuse koosolekul.
2. Meede 3 „Kogukonna edendamine“ taotlusvooru avamine 2021
Tegevjuht Rita Triinu Peussa tegi ülevaate lõppeva perioodi projektirahade jäägist ning tegi
tulenevalt eelmisel juhatuse koosolekul protokollitud ettepanekust ettepaneku kasutada jääki
summas 33 376 eurot meetme 3 „Kogukonna edendamine“ taotlusvooru avamiseks 2021.
aastal.
Taotlusvoor avatud 01.03-30.03.21

Mahud: minimaalne toetus 2000 eurot, maksimaalne toetus 5000 eurot, tegevusgrupil 15 000
eurot.
Taotlejad ainult MTÜd ja kohalik tegevusgrupp.
Tegevusi saab ellu viia vähemalt 1 aasta jooksul, kuid projekt peab olema lõpetatud hiljemalt
31.12.2022.
Muuta meetmelehes, et taotlejaks on ainult MTÜ ja kohalik tegevusgrupp. Toetuse
maksimaalne määr on kuni 5000 eurot ühe projekti kohta MTÜde puhul, kohaliku tegevusgrupi
puhul 15 000 eurot. Taotleja võib esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse.
Otsustati:
avada 2021 aastal meede 3 „Kogukonna edendamine“ taotlusvoor mahus 33 376 eurot.
Taotluste vastuvõtt 01.03-30.03.2021. Lisada meetme andmed ja muudetud meetmeleht 2021 a
rakenduskavasse.
3. Rakenduskava 2021 muutmine
Tegevjuht Rita Triinu Peussa selgitas rakenduskava 2021 muutmise vajadust. Nimelt on
ettepanek rakenduskavasse lisada meede 3 taotlusvoor ning muuta kavandatud Eesti sisene
koostööprojekt Eesti siseseks ühisprojektiks.
Samuti on vajalik juhatuse otsust selle kohta, et 2020 rakenduskavas planeeritud meetmesse 4.2
„Rahvusvaheline koostöö ja rahvusvahelised koostööprojektid“, kogusummas 40 000 eurot,
käesoleval aastal taotlusi ei esitata. See otsus annab õiguse 40 000 planeerida 2021 aasta
rakenduskavasse: 4.2 rahvusvaheline koostööprojekt 20 000 (noorsootööprojekt Hannes) ja 4.1
Eesti sisene ühisprojekt 20 000. Ühisprojekt on suunatud tegevuspiirkonna
võtmeorganisatsioonide koostööle (RAEK, ROL, RKL).
Otsustati:
3.1 lisada 2021 rakenduskavasse meetme 3 „Kogukonna edendamine“ taotlusvoor summas
33 376 eurot, taotlemine avatud 01.03-30.03.21.
3.2 Raplamaa Partnerluskogu ei esita 2020 aastal taotlusi meetmesse 4.2 summas 40 000 eurot.
3.3 meede 4.1 Eestisisene ühisprojekt 20 000 eurot (muuta koostööprojekt ühisprojektiks) ja
4.2 rahvusvaheline koostööprojekt 20 000 eurot lisada 2021 a rakenduskavasse.
4. Üldkoosoleku kokkukutsumine
Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek on planeeritud 11. detsember, toimumispaik VanaVigala. Koosoleku päevakorra ettepanek:
1. Juhatuse liikme kinnitamine Kohila piirkonnast
2. Meetme 4.1 ühisprojekti kontseptsiooni tutvustus ja meetme 3 projektivooru avamise
informatsioon
Tulenevalt covid 19-st tuleb koosolek pidada elektrooniliselt. Variant viia läbi kirjalik
üldkoosolek koos juhatuse esimehe või tegevjuhi pöördumisega veebis.
Otsustati:
viia läbi kirjalik üldkoosolek kolme päevakorrapunktiga:
1. Juhatuse liikme kinnitamine Kohila piirkonnast
2. Meetme 4.1 ühisprojekti kontseptsiooni tutvustamine
3. Meetme 3 „Kogukonna edendamine“ taotlusvooru avamise informatsioon
5. Informatsioonid
5.1 Leader info
Tuleb 2 aastane üleminekuperiood. Uus strateegia peab valmima 2022. Esimesed taotlusvoorud
2023 a. Olulised teemad uuel perioodil: keskkonna- ja kliimamuutused, maapiirkondade
sotsiaalmajandusliku olukorra parandamine. Üleminekuaastatel uus raha vana MAK-i peal
(pikeneb 2 a). Tänane strateegia pikeneb 2 aastat.

5.2 Esmane informatsioon laekunud meetme 2 taotlustest
E-prias sisestati 29 taotlust, neis jäeti esitamata 3. Peamine valdkond, kuhu toetust küsitakse on
töötlev tööstus.
Otsustati:
võtta informatsioonid teadmiseks.
5.3 Kehtna Hoiulaenu ühistu informatsioon
Hans-Jürgen Schumann tegi ülevaate Kehtna Hoiulaenu ühistu üldkoosolekust.
Otsustati:
astuda välja Kehtna Hoiulaenu ühistust.
5.4 Ettepanek tulemustasu maksmiseks
Juhatuse esimees Triin Matsalu tegi tegevjuhi esildisest tulenevalt ettepaneku maksta büroo
töötajatele (tegevjuht, arendusjuht-projektinõustaja, raamatupidaja) 2020 aastal tulemustasu
ühe kuu palga ulatuses. Büroo on uute töötajatega väga hästi ja tulemuslikult töötanud.
Tegevjuhi ja arendustöötaja vahetusest olenemata on büroo töötanud tõrgeteta ning üleminek
on olnud sujuv. Juhatuse ja büroo vaheline infovahetus on tõhustunud.
Otsustati:
maksta büroo töötajatele tulemustasu ühe kuupalga ulatuses koos novembrikuu töötasuga.
5.5 Järgmine juhatuse koosolek toimub 15. detsembril Kabala mõisas kell 16.00
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