Juhatuse koosoleku protokoll nr 4/2022
Koosoleku aeg: 11.05.2022, Rapla Kultuurikeskus, kell 15-17.00
Osalesid:
juhatuse liikmed: Natalia Lüllmaa, Triin Matsalu, Hannes Vald, Kirsti Mau, Elari Hiis, Anne Leht;
Inna Laanmets, Heiti Arro.
Puudus: Hans-Jürgen Schumann
Koosoleku juhataja: Triin Matsalu
Protokollija: Rita Triinu Peussa
Päevakord:
1. 2021. a majandusaasta aruande läbi vaatamine
2. Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku kuupäeva, koha ja päevakorra kinnitamine
3. Meetme „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ paremusjärjestuse kinnitamine
4. Informatsioonid
1. 2021 a. majandusaasta aruande läbi vaatamine
Juhatuse esimees Triin Matsalu tutvustas 2021 majandusaasta aruande tegevusaruannet ning
arendusjuht-projektinõustaja raamatupidaja ülesannetes Andra Liibek tutvustas Raplamaa
Partnerluskogu 2021 majandusaasta aruannet ning revisjonikomisjoni akti.
Otsus: juhatus otsustas saata 2021.a majandusaasta aruande üldkoosolekule kinnitamiseks.
Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.
2. Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku kuupäeva, koha ja päevakorra kinnitamine
Juhatus arutas üldkoosoleku toimumise kuupäeva, kohta ja päevakorda.
Ettepanek:
korraldada Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek 17. juunil, algusega kell 17.00 TaevaniMaani
Meistrikojas Raplas. Päevakord: 2021 majandusaasta aruande kinnitamine; liikmemaksu suuruse
kinnitamine; informatsioonid; meelelahutuslik osa.
Otsus: korraldada Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek 17. juunil, algusega kell 17.00
TaevaniMaani Meistrikojas Raplas.
Päevakord:
1. 2021 majandusaasta aruande kinnitamine;
2. liikmemaksu suuruse kinnitamine;
3. informatsioonid;
4. meelelahutuslik osa
Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.
3. Meetme „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ paremusjärjestuse kinnitamine
Meede 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ taotlusvoor oli avatud e-Prias 01.-14.03.22.
Hindamisele kuulus 28 toetuse taotlust. Hindamisele saadetud taotluste abikõlbulik maksumus kokku
oli 1 958 707,61 eurot ning toetust sooviti esialgselt kogusummas 801 342,50 eurot, peale Kiikest
OÜ taotluse toetuse summa vähendamist 788 973,66 eurot. Meetme maht on 367 611 eurot.
Taotlused saadeti hindamisele 13.04.2022. Toimus paikvaatluse ringreis 21.04.2022 toetuse
taotlejatega kohtumiseks ning projektide ärakuulamiseks. Toimus projektide arutelu koosolek
25.04.2022 Raplas. Lõplikult sai taotlused hinnatud 08.05.2022. Hindamisel osalesid 9
hindamiskomisjoni liiget (Egon Eiche, Urmas Uustallo, Anneli Pärna, Fred Puusepp, Andres Jõessar,
Heili Burmeister, Truvo Leinberg, Allar Läll, Brita Kiik).

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2022.a rakenduskava meetme „Ettevõtluse konkurentsivõime
tugevdamine” laekunud projektid:
Projekti
Taotletav
Nr Taotleja, projekti nimetus
Tegevused ja kulud
abikõlbulik
toetus
maksumus
HELTAN OÜ
1 „Päikesepaneelid hostelile“
OLLIVEOD OÜ
„PVC halli ehitus tehnika
2 hoiustamiseks“
MEEMEES OÜ
„Kohaliku toidutoorme
väärindamise
tugevadamine investeeringu
3 tulemusena“
KIIKEST OÜ
„Kiikingukiikede
tootmishoone
renoveerimine, töötingimuste
parandamine ja uute
võimaluste
4 loomine“
OSAÜHING FLEUR
„Florise ilukliinikule RF
5 Secret aparaat“
KOHILA MEEDIK
OSAÜHING
„Innovaatilise mikroravi
kabineti
loomine ja teenuse
võimaldamine
6 Rapla Hambakliinkus“

Päikesepaneelid hotelli katusele

19578,00

11746,80

Veoautodele angaar PVC

14200,00

8520,00

Külmkuivatamise seade
vaakumpakendajaga, generaator,
kondenseerivad kuivatid,

20937,53

12562,51

Büroo, teenindus- ja ärihoone
rekonstrueerimine
(kiikingukiikede valmistamine)

101436,00

59975,68

Secret RF - mikronõelumise seade
raadiolainega

20000,00

12000,00

Stomatoloogilise mikroravi
seadmed

54877,20

32926,32

AIALILLED OÜ
7 „Aialilled OÜ arendamine“

Haljastuse tööriistad ja veoki
soetamine

35261,94

11587,16

RALEX OÜ
8 „Remonditöökoja ehitamine“

Remonditöökoja ehitamine,
paberitööstuse seadmete
taastusremondiks

177254,00

59999,83

Toiduaine käitlemiseks
nõuetekohane tootmis- ja
pakendamishoone

24610,00

14766,00

Tootmishoone soojustamine

94447,50

56668,50

Tootmishoone välisukse
vahetamine, pakkimismasina,
lindimasin, laoriiulite ja
diiseltõstuki soetamine

26141,16

15684,69

XYLIMANBALTIC OÜ
9 „frenzy tootmishoone“
EESTI PUITMAJA EHITUS
OÜ
„Eesti Puitmaja Ehitus OÜ
10 tootmishoone renoveerimine“
PUIDUTARE OÜ
„Puidutare OÜ tootmishoone
ukse vahetamine ja põhivara
11 ostmine“

WOODMER OÜ
„Konkslift veaoauto
12 soetamine“
SIHTASUTUS RAEK
„Raplamaa Majandusfoorum
13 2022“
RAPLAMAA
ETTEVÕTJATE ÜHING
„Raplamaa ettevõtjate
14 õppereis Taani Kuningriiki“
RAPLA MEISTER OÜ
„Rapla Meister OÜ
15 rataslaaduri ostmine“
VOORE TALLID OÜ
„Kaasaegsete töövahendite
16 soetamine“

17

18

19

20
21

22

23
24
25

RAPLA HOBUTALU OÜ
„Olme, vaba aja ruumide
veetmise ja majutusruumide
rajamine Rapla Hobutalu
juurde“
MAIDRI
MAASTIKUEHITUS OÜ
„Kompaktlaaduri ja haagise
soetus“
SMART IN OÜ
„Uue-Tammiku
päikeseelektrijaama
rajamine“
RAPLA KÄSITÖÖ- JA
KUNSTISELTS
„Käsitööettevõtjate
võrgustiku koostöö“
MANJANA OÜ
„Bussika uus müügikiosk“
MARGARITA PUUSTA
HAMBARAVI OÜ
„Margarita Puusta Hambaravi
OÜ äritegevuse arendamine“
OÜ REHVIKESKUS
„Rehvikeskus OÜ seadmete
ja teenuste arendamine“
OSAÜHING UNIPLAST
„Laohoone ehitus“
TOOSIKANNU OÜ
„Toosikannu sideühendus“

Konkslift veoauto soetamine

35000,00

10500,00

Raplamaa Majandusfoorum 2022

5555,00

4999,50

Raplamaa ettevõtjate õppereis
Taani Kuningriiki

6136,00

4970,16

63000,00

37800,00

22221,00

13332,60

124832,00

59919,36

Kompaktlaaduri ja haagise
soetamine

48927,50

29356,50

Uue-Tammiku
päikeseelektrijaama rajamine

28353,00

17011,80

Käsitööettevõtjate võrgustiku
koostöö

6231,00

4984,80

Kohila Bussika uus müügikiosk

156000,00

59997,60

2D-panoraamröntgen CS 8100

20160,00

12096,00

Tasakaalustuspingi ostmine ning
rehvihotelli riiulite soetamine

52541,62

31524,97

400000,00

60000,00

36477,00

32829,30

Rataslaaduri ostmise eesmärk on
ettevõtte teenustebaasi
täiustamine ja parendamine.
Hobuvankri, saani, rakmete,
sõiduteki, rakmekäru, sadula,
valjate ning glampingu telgi
soetamine
Tallihoone osa, milles saab
pakkuda olmeruume
(pesemisruumid, WC,
riietusruumid) ning ruumid, mis
sobivad seminaride, koolituste,
lasteürituste jne korraldamiseks,
samuti grupimajutuseks.

Laohoone ehitus
Valguskaabli paigaldamine

OÜ ENEKUN
„Kooskõlas loodusega ehk
puidu ja taimede
väärindamine erinevateks
26 Enekun OÜ toodeteks“
OSAÜHING SERVISTOR
27 „Jõe Villa rajamine Raplasse“
OSAÜHING ECOBOX
„Trükiseadmestiku hange
pakenditootmisprotsessi
ressursitõhusaks
28 uuendamiseks“

Taimekasvatuse, -kuivatamise ja
puidu töötlemisseadmed

9355,66

5613,39

Jõe Villa rajamine Raplasse

129174,50

59988,63

Trükiseadmestiku hange
pakenditootmis protsessi
ressursitõhusaks muutmine

226000,00

59980,40

Hindamiskomisjon teeb ettepaneku kinnitada investeeringu toetuse taotluste ja teadmussiirde toetuse
taotluste paremusjärjestus alljärgnevalt:
Investeeringu projektitoetuste hindamistulemuste paremusjärjestus:
Taotleja, projekti
Nr
Punktisumma Kommentaar
nimetus
Piirkonnas teist sellist tootjat ei ole ,kes pakuks
väiksemaid koguseid mitmevärvilise trükiga
eritooteid. Tootmiseks vajalikku elektrienergiat
OSAÜHING ECOBOX
toodetakse päikesepaneelide abil, mis
„Trükiseadmestiku
võimaldab neil pakkuda keskkonnasõbralikke
hange
ja jätkusuutlikke pakendeid. Ettevõte on
3,11
pakenditootmisprotsessi
viimastel aastatel suurendanud müügitulu ning
ressursitõhusaks
omab piisavalt finantsilist võimekust projekti
uuendamiseks“
omaosalus katta. Projekt on suunatud
turunissile, milles hetkel pole alternatiive.
Tarnijad on usaldusväärsed ja kliendibaas
1
olemas.
Pakutav protseduur oleks Eestis hetkel
ainulaadne ja seega uuenduslik oma
turusegmendis. Taotlejal on finantsilised ja
OSAÜHING FLEUR
erialased pädevused projekti edukalt ellu viia.
„Florise ilukliinikule
3,07 Ettevõte on seni stabiilselt kasvanud ja teenuste
RF Secret aparaat“
nimekirja jooksvalt täiendatud. Ettevõtte
töötajad on koolitatud. Paranevad võimalused
nahaprobleemidega inimestele. Laieneb
2
klientide arv ja sihtgrupp.
Piirkonnas ei ole teist sellises mahus
rehvihotelli teenuse pakkujat. Investeeringuna
ehitatav rehviriiul aitab süstematiseerida ja
OÜ REHVIKESKUS
hallata paremini kliendi rehve, mis teeb selle
„Rehvikeskus OÜ
teenuse kiiremaks ja mugavamaks. Soetatav
3,07
seadmete ja teenuste
tasakaalustuspink on piirkonnas uudne.
arendamine“
Luuakse lisatöökohad ning suurendatakse
teenuse kvaliteeti. Eesmärk on täituvus 100 %
välja müüa. Tasakaalustusseade tõstaks veelgi
3
usaldust teenuse vastu ja tooks ka uusi kliente.

5

Soetatava laaduriga annab teha kitsastes
tingimustes tööd pindasid oluliselt
kahjustamata, mis annab klientidele häid
lisavõimalusi. Ettevõte keskendub kohaliku
3,07 piirkonnas teenuse pakkumisele. Taotleja on
valdkonnas tunnustatud tegija ning omab
erialaselt kõiki lubasid ja oskusi. Taotlejal on
selged eesmärgid teenuse parandamiseks, mis
tagab suurema klientuuri ja kvaliteedi.
Piirkonna suurima turismiettevõtte uue
konverentsikeskuse suurimas takistuseks on
hetkel korraliku side ja interneti puudumine
ning see omakorda vähendab
konkurentsivõimet, et meelitada siia suuri
3,03 sündmusi. Elektroonilise side
juurdepääsuvõrgu rajamine tagab
tänapäevastele nõudmistele vastava interneti
ligipääsu ja andmesidemahud. Ettevõte on
valguskaabli liini rajale servituudi saanud ja
valmistanud ette ligipääsetavuse.

VOORE TALLID OÜ
„Kaasaegsete
töövahendite
soetamine“
6

Ettevõtte juht on oma ala pikaaegne tuntud
tegija ning aretab Eesti tõugu hobuseid.
Teenuste valik on kõik seotud hobuturismiga.
Teenus on piirkonnas ainulaadne ning kaasatud
2,95
on teised ettevõtjad. Arendatakse välja uusi
matkaradasid ning teenuseid. Projekt annab
lisaandväärtust tegevuseks, meelitab uusi
seiklushuvilisi maale ja loodusesse.

MANJANA OÜ
„Bussika uus
müügikiosk“

7

Ettevõte on antud valdkonnas pikalt
tegutsenud. On olemas väljakujunenud
klientuur ning teadmised, oskused teenuse
osutamiseks. Praegune kiosk on väikseks
jäänud ning amortiseerunud. Jätkamiseks
2,94
vajatakse uut kioskit või uut pinda. Projekti
tulemusel rajatakse kaasaegsed tingimused
töötajatele ning klientidele, uute siseruumide
valmimisega on toitlustusteenuse pakkumine
aastaringselt kvaliteetne.

RAPLA MEISTER OÜ
„Rapla Meister OÜ
rataslaaduri ostmine“

4

TOOSIKANNU OÜ
„Toosikannu
sideühendus“

KOHILA MEEDIK
OSAÜHING
„Innovaatilise
mikroravi kabineti
loomine ja teenuse
võimaldamine
8 Rapla Hambakliinkus“
MARGARITA
PUUSTA
HAMBARAVI OÜ
„Margarita Puusta
9 Hambaravi OÜ

Projekti eesmärgiks on hambaraviteenuse
osutamise efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmine ja
2,92 uue teenusena mikroravi võimaldamine
Raplamaa elanikele. Teenus on Raplamaal
uudne ja innovatiivne.
2D röntgenseadme soetamine on ravi kvaliteedi
parandamiseks oluline. Projekti tulemus
võimaldab tõsta hambaravi kvaliteeti. Seadme
2,87
tarkvara võimaldab ülesvõtete töötlemist, mis
lihtsustab diagnoosimist ja seega hambaravi
tulemuslikkust.

äritegevuse
arendamine“
MEEMEES OÜ
„Kohaliku toidutoorme
väärindamise
tugevadamine
investeeringu
10 tulemusena“
KIIKEST OÜ
„Kiikingukiikede
tootmishoone
renoveerimine,
töötingimuste
parandamine ja uute
võimaluste
11 loomine“

Projektiga soetatav toidukuivati koos lisadega
annab ettevõttele suure arenguhüppe. Ettevõte
kasutab piirkonna loodusressurssi. Piirkonnas
2,85
sellise seadmega keegi marju ja taimi ei
kuivata. Läbi uue tehnoloogia aitab teha uusi
tooteid ja laiemat toodete valikut.
Väga spetsiifiline toode. Investeering aitab teha
tootmishoone korda ja parandab toodete
transporti hoones. Kiikingu kiikesid ei valmista
2,63 ega hoolda keegi teine, antud piirkonnas.
Projekti elluviimine tagab pikas perspektiivis
ökonoomsema tootmise ja jätkusuutlikkuse
paindlikuks majandamiseks.

OSAÜHING
UNIPLAST
„Laohoone ehitus“

2,62

OLLIVEOD OÜ
„PVC halli ehitus
tehnika
hoiustamiseks“

2,59

OSAÜHING
SERVISTOR
„Jõe Villa rajamine
Raplasse“

2,59

12

13

14

XYLIMANBALTIC
OÜ
15 „frenzy tootmishoone“

2,53

RALEX OÜ
„Remonditöökoja
ehitamine“

2,49

RAPLA HOBUTALU
OÜ
„Olme, vaba aja
ruumide veetmise ja
majutusruumide

2,35

16

17

Tellimuste lisandumisega on tootmismaht
suurenenud ning vajatakse materjali ning
toodangu ladustamiseks uut ladu. Praegused
hoiutingimused on minimaalsed, lahendatud
konteineritesse. Ohuks on ebakindel ehitusturg,
mistõttu võib eelarve oluliselt suureneda.
PVC halli rajamine loob paremad tingimused
tehnika hoiustamiseks. Kindla koostööpartneri
olemasolul jätkub kindel rahavoog, kui see
partner kaob, siis ei teki koheselt alternatiivset
asendust.
Rapla linn saaks uue töötava toitlustus ja
majutusettevõte, kus põhirõhk on söögi
kvaliteedil. Raplas puudub seni kämpingautode
parkla, mis antud projektiga tekiks.
Ehitushindade suurenemise tõttu on oht, et
vajavad lisavahendeid.
Ettevõttel on pakendamise ruumi on vaja, et
nõuetele vastata ja äritegevust jätkata. Pikas
plaanis võib plaanitav hoone jääda
väikseks. Ettevõtte pakutav toode ise on väga
läbimõeldud ja hammaste tervishoiu
seisukohalt ülioluline.
Oma tootmishoone aitab luua laialdasemad
võimalused teenuse osutamiseks. Hoonele
vajalik pind on ostetud ja servituudi sõlmitud.
Teenuskeskus on Eesti vaates uuenduslik.
Ettevõtte tegevus on suunatud suurtele
paberitööstuse ettevõtetele.
Raplale nii lähedal ei ole ühtki sellisel tasemel
hobuteenuse pakkujat, nagu projekti elluviijad
planeerivad. Laieneks teenuste valik Rapla
vallas elavatele inimestele. Samaaegselt
plaanitakse rajada kogu kinnistu objektid, mis
hetkel kiiresti kallinevate ehitusmaterjalide ja

rajamine Rapla
Hobutalu juurde“

18

PUIDUTARE OÜ
„Puidutare OÜ
tootmishoone ukse
vahetamine ja põhivara
ostmine“

2,34

HELTAN OÜ
„Päikesepaneelid
hostelile“

2,34

19
OÜ ENEKUN
„Kooskõlas loodusega
ehk puidu ja taimede
väärindamine
erinevateks Enekun OÜ
20 toodeteks“

2,30

2,29
AIALILLED OÜ
„Aialilled OÜ
21 arendamine“
EESTI PUITMAJA
EHITUS OÜ
„Eesti Puitmaja Ehitus
OÜ tootmishoone
renoveerimine“

2,26

SMART IN OÜ
„Uue-Tammiku
päikeseelektrijaama
rajamine“

2,26

WOODMER OÜ
„Konkslift veaoauto
soetamine“

2,25

22

23

24

ehitajate turul on ebakindel. Seni on rajatud
krundile sõidutee kallak, kõik muud objektid on
ehitamata ning alles arengujärgus.
Ettevõte on võimeline jätkama paremini oma
praegust tegevust võrreldes olemasolevate
olmetingimustega, kuid oluliselt sellega
konkurentsieelis ei kasva. Hetkel on olemas
ruumid ja osa seadmeid. Teenuste osas sõltuvus
toormest.
Päikesepaneelide paigaldamisega soovitakse
alandada ettevõtte üldkulusid. Projekt parandab
energiasäästu ja roheenergia kasutust, kuid
olemasoleva teenuse pakkumise parandamisel
väga mõju ei avalda.
Taimedest tooteid on ettevõttes aastaid
valmistatud. Puidust tooted on eraldi
ettevõtluse suund. Päikeseenergial töötav
toidukuivati on uuenduslik. Plaanitav
investeering lihtsustaks tööd, samas tegeletakse
väga paljude erinevate suundadega.
Ettevõtte juht omab erialast haridust ja soovib
turule siseneda. Üheks suunaks on kalmistute
hooldus. Kliendibaas veel väljakujunenud ei
ole.
Suurima eelarvega on kaubiku soetus, mis
alustava ettevõtte käivitamisel ei pruugi saada
piisavalt rakendust, kuna töökoht luuakse alles
2023. aastal.
Ettevõte soovib soojustada ja korrastada
tootmishoone fassaadi. Investeeringu tulemusel
suurenevad külmemal aastaajal tootmise
tingimused. Paranevad töötajate töötingimused
ja vähenevad küttekulud. Täpselt ei selgu mis
mahus investeering tootmismahtu mõjutab ja
mis eelise konkurentsis loob.
Majutusteenust pakkuv ettevõte soovib
investeerida päikesepaneelidesse. Hetkel
pakutakse teenust mingil määral. Tegeletakse
hoone renoveerimisega. Projektiga soovitakse
vähendada ettevõtte kulusid ja viia
elektrisüsteem vastavusse taastuvenergiaga
kasutamisega ja luua eeldused hoonele
nullenergia märgise saamiseks. Päikesepark ei
anna olulist konkurentsieelist ettevõtte
praeguses staadiumis.
Projektiga soovitav masin on ettevõttele uudne,
kuid mitte piirkonnas. Kohaliku arengu
seisukohalt teeb teenuse paindlikumaks.
Alustava ettevõtjana on teenuste valik lai ja
kliendibaas alles kujunemas.

MAIDRI
MAASTIKUEHITUS
OÜ
„Kompaktlaaduri ja
haagise soetus“
25

Ettevõtja ise on väljaõppinud spetsialist. Samas
on eraklientide leidmine alustaval teenuse
pakkujal keeruline ja üks inimene suudab vähe
2,22 objekte soojal aastaajal haljastada.
Olemasolevat tehnikat kasutades ning
lisatehnikat rentides on alustajal võimalik
teenust pakkuda.

Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine investeeringu toetuste summad
Nr Taotleja
Taotletav toetus
1
OSAÜHING ECOBOX
59980,40
2
OSAÜHING FLEUR
12000,00
3
OÜ REHVIKESKUS
31524,97
4
RAPLA MEISTER OÜ
37800,00
5
TOOSIKANNU OÜ
32829,30
6
VOORE TALLID OÜ
13332,60
7
MANJANA OÜ
59997,60
8
KOHILA MEEDIK OSAÜHING
32926,32
9
MARGARITA PUUSTA HAMBARAVI OÜ 12096,00
10 MEEMEES OÜ
12562,51
11 KIIKEST OÜ
47606,84
KOKKU
352656,54
Teadmussiirde projektitoetuse taotluste paremusjärjestus:
Taotleja, projekti
Nr
Punktisumma Kommentaar
nimetus
Juba üheksandat korda aset leidva Raplamaa
Majandusfoorumi eesmärgid on: muuta
ettevõtlikumaks Raplamaa endised, praegused ja
tulevased ettevõtjad; teadvustada ja tutvustada
Raplamaad, kui positiivset investeerimiskeskkonda;
ühendada avalikku ja erasektorit- tuua ning
SIHTASUTUS
käsitleda aktuaalset teemat nii äris kui ühiskonnas
RAEK „Raplamaa
3,04 tervikuna. Tulenevalt erakordsetest oludest 2020 a
Majandusfoorum
alguses seoses Covid-19 viirusest tingitud kriisiga
2022“
ja 2022 a Vene okupatsiooniga Ukrainas,
kohandatakse foorumi sisu selliselt, millest
osalejatel, eelkõige ettevõtjatel reaalselt kasu, tuge,
inspiratsiooni oleks. Kohaliku arengu seisukohast
oluline sündmus, uued ideed ja teadmised kindlasti
1
vajalikud osalejatele.
Ettevõtte juhtidelt eeldatakse suuremat teadlikkust,
kui vaid kitsalt oma valdkonnas. Seetõttu on eriti
oluline tutvuda nii Eesti kui ka välismaa majanduse
RAPLAMAA
ja ettevõtlusega. REÜ juhid soovivad kord aastas
ETTEVÕTJATE
2,98
pakkuda oma liikmetele uusi koostöökontakte Eesti
ÜHING
saatkonna spetsialistidega ja eestlaste ning
kohalikest ettevõtjatega välisriigis. Ettevõtjate
2
silmaringi avardamine suurendab alati väärtuste

„Raplamaa ettevõtjate
õppereis Taani
Kuningriiki“

RAPLA KÄSITÖÖJA KUNSTISELTS
„Käsitööettevõtjate
võrgustiku koostöö“

3

loomise paranemist hilisemas ettevõtluses. Uute
ideede ja kontaktide loomiseks vajalik. Ühingul on
pikaajalised kogemused sarnastes ettevõtmistes, mis
lubab arvata, et tulevikuski jätkuvad sellised
teadmus- ja kogemusõppereisid ettevõtjatele. Teiste
Euroopa riikide ettevõtjate külastusi on ellu viidud
21-aastat.
Projekt aitab hoida kursis uute suundadega antud
valdkonnas ja koondada tegijaid koos toimetama.
Projekt on traditsioonilistele tegevustele suunatud,
samas on õppereisi kava ja koolitajad igal aastal
erinevad. Kaks viimast tegevusaastat on olnud väga
2,88
heitlikud nii seltsi tegevuses kui
käsitööettevõtjatele. Oluline on jätkata käsitööalase
tegevuse toetamist, koostöö võrgustiku toimimist ja
koolituste läbiviimist. Käsitöölistele pakkuda uusi
ideid ja uuesti laatadel osalemise indu.

Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine teadmussiirde projektide toetusesummad:
Nr
Taotleja
Taotletav toetus
1
SIHTASUTUS RAEK
4999,5
2
RAPLAMAA ETTEVÕTJATE ÜHING
4970,16
3
RAPLA KÄSITÖÖ- JA KUNSTISELTS 4984,8
KOKKU
14954,46
Otsus: kinnitada meede 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ investeeringutoetuse
taotluste ja teadmussiirde toetuse taotluste paremusjärjestus ja toetusesummad vastavalt
hindamiskomisjoni ettepanekule.
Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.
4. Informatsioonid
Tegevjuht tegi ülevaate toimunud sündmustest: esinemine liikmemaksude teemal Raplamaa
Omavalitsuste Liidus, osalemine liikmelisuse teemal Järvakandi piirkonnas. 9. juunil toimub Leader
Liidu üldkoosolek, 29.06 toimub ühisseminar Raplamaa Külade Liiduga.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 25. mail algusega kell 15.30.

Triin Matsalu
koosoleku juhataja

Rita Triinu Peussa
protokollija
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