Juhatuse koosoleku protokoll nr 7/2022
Koosoleku aeg: 22.08.22 Kuimetsa, Ööbiku Gastronoomiatalu kell 16.30-19.00
Osalesid:
juhatuse liikmed: Natalia Lüllmaa, Triin Matsalu, Hannes Vald, Kirsti Mau, Elari Hiis, Inna
Laanmets.
Kutsutud: Rita Triinu Peussa, Andra Liibek, Carmen Peussa
Puudus: Hans-Jürgen Schumann, Anne Leht
Koosoleku juhataja: Triin Matsalu
Protokollija: Rita Triinu Peussa
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2. Raplamaa Partnerluskogu raamatupidamise sise-eeskiri
3. Liikmest välja astumine
4. Strateegia 2023-2027 ettevalmistamise vahekokkuvõte
5. Õppereisi korraldamine Poola (stateegia etevalmistamise tegevusena)
6. Informatsioonid
1. 2022. aasta rakenduskava muutmine ja meetme avamine
Tegevjuht Rita Triinu peussa tegi ülevaate projektitoetusteks määratud rahade seisu ning
rakenduskava täitmise kohta. Projektide elluviimisest on vähem kasutatud või teostamata
projektide arvelt on jäänud jääki 137 299 eurot (vabad projektitoetuse vahendid PRIA tabli
andmetel). 2022. aasta rakenduskavas kavandatud 40 000 koostöö ja ühisprojektideks on samuti
taotlemata (kasutamata). Meetme 3 Kogukonna edendamine viimasest voorust jäi jagamata
20 211 eurot (meede 3 paremusjärjestuse kinnitamine juhatuse 25.05.22 protokoll 6/2022 punkt
1). Kaks taotlejat (FIE Anne Leht ja Mermel Trade) on andnud teada, et ei kasuta määratud toetuse
summat (59 757+22 322 eur) ning katkestavad projektide elluviimise. See tähendab, et tekib veel
juurde vabu vahendeid. Kokku on vabu vahendeid projektitoetusteks 279 589.00 eurot.
Ettepanek avada vabade vahendite arvelt meede 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“
taotlusvoor 01.-15.12.2022. Tingimused samad, mis viimases voorus.
Ettevõtluse toetuseks seepärast, et strateegia järgi on ettevõtusele planeeritud kuni 40%
toetusrahadest, aga täidetud 32%. Seega võime seda sektorit veel toetada. Meede 1, kogukonna
investeeringud, on täidetud 56% (stateegis planeeritud 40-50%), meede 3 kogukonna edendamine
on täidetud 9% (strateegias planeeritud 10-20%, kusjuures viimases avatud voorus ei taotletud
mahtu täis), koostöö- ja ühisprojektid (tegevusrühm) 3% (strateegias planeeritud 3-5%).
Rakenduskavas vähendada elavdamiskulusid 20 000 euro võrra, sest strateegia ettevlmistamise
eelarvest on kavandatud õppereis sidusrühmade liikmetele.
Otsus:
1. Muuta 2022 rakenduskava järgnevalt:
1.1 jätta taotlemata meede 4 tegevusrühma ühis- ja koostööprojektid summas 40 000
ning suunata see summa ettevõtluse toetamise meetmesse;
1.2 vähendada meede 3 „Kogukonna edendamine“ 15.-28.03.22 vooru summat 20 211
euro võrra (meede 3 paremusjärjestuse kinnitamine juhatuse 25.05.22 protokoll
6/2022 punkt 1) ja suunata see ettevõtluse toetamise meetmesse;
1.3 lisada rakenduskavassse meede 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“
voor mahuga 279 589 eurot (22.08.22 seis), kui rakenduskava muutmise taotluse
PRIAle esitamise hetkeks on lisandunud projektide katkestamise või vähendamise
summasid, siis meetme maht täpsustub vastavalt sellele, voor avatud 01.15.12.2022;

1.4 vähendada tegevusgrupi kuludes elavdamise kulu 20 000 euro võrra.
Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.
2. Raplamaa Partnerluskogu raamatupidamise sise-eeskiri
Andra Liibek, arendusjuht-projektinõustaja raamatupidaja ülesannetes, tutvustas raamatupidamise
sise-eeskirja. Senine oli aastast 2007 ja vajas kaasajastamist ning raamatupidamise seadusele
vastavaks tegemist.
Otsus: kinnitada Raplamaa Partnerluskogu raamatupidamise sise-eeskiri
Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.
3. Liikmest välja astumine
Raplamaa Partnerluskogu liikmest on avaldanud soovi välja astuda Külalistemaja Varjula OÜ seoses
oma tegevuse lõpetamisega.
Otsus: arvata Külalistemaja Varjula OÜ välja Raplamaa Partnerluskogu liikmete seast alates otsuse
tegemise kuupäevast (22.08.2022).
Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.
4. Strateegia 2023-2027 ettevalmistamise vahekokkuvõte
Tegevjuht tegi ülevaate strateegia ettevalmistamise käigust. Läbi viidud tegevused on toimunud
strateegia ettevalmistamise kava kohaselt. Toimunud on ideekorje koosolekud kõikide
sidusrühmadega, protokollid üleval partnerluskogu kodulehel https://raplaleader.ee/protokollid/ ja
https://raplaleader.ee/dokumendid/ Samuti on toimunud koosolekud valdkondlike ühendustega
(ettevõtjate ühendused, külade ühendus). Läbi on viidud kaks küsitlust (kogukondadele ja KOVidele
ning ettevõtjatele), samuti kolm analüüsi lõppenud perioodi meetmete kohta. Ülevaade analüüsidest
ja kogukondadele suunatud küsitlusest tehti ühingu üldkoosolekul 17.06. Strateegiadokumenti
koostatakse jooksvalt (Jane Kalajärv). Käimas on ellu viidud projektide kohta tutvustavate lugude
kogumine ja kirjutamine ning nende presenteerimine kodulehel (Carmen Peussa). Lood on
planeeritud ka perioodi kokkuvõtvasse kogumikku koguda. Vajalik on kokku leppida sidusrühma
piirkonda tutvustavas objektis, tegevuses vm (mille järgi seda piirkonda tuntakse) ja tutvustavas
tekstis. Kogumiku jaoks on välja valitud igast sidusrühma piirkonnast ellu viidud projektid, mille
kohta tuleb edulugu. Valiku aluseks erinevad valdkonnad ja meetmed, et näidata meie mitmekesisust.
5. Õppereisi korraldamine Poola (stateegia ettevalmistamise tegevusena)
Juhatus on arutanud oma eelnevatel koosolekutel sidusrühmadele strateegia ettevalmistava
tegevusena õppereisi korraldamist Poola. Poolas on häid näiteid multifondide kasutamise kohta ja
multifond ootab ka meid uuel perioodil ees. Õppereis toimub 18.-23.09.22. Olemas 3 kohapealset
vastuvõtu pakkumist ja transpordi pakkumised saab 31.08. Juhatuse liikmed räägivad oma
sidusrühma liikmetega ja komplekteerivad reisiseltskonna. Vastavalt piirkonnast ühingu liikmete
arvule on õppereisil kohti järgmiselt: büroo 1, Juuru 2, Kaiu 3, Kehtna 6, Kohila 4, Käru 2, Märjamaa
4, Raikküla 5, Rapla 7, Vigala 3. Õppereisil osalejate nimed saadavad juhatuse liikmed tegevjuhile
hiljemalt 04. septembriks. Osalustasu on 150 eurot inimene. Osalevatele juhatuse liikmetele lähetus
30 eurot päev, tegevjuhile 50 eurot päev.
6. Informatsioonid
6.1 Raplamaa Partnerluskogu büroo töötajad osalesid 16.-17.08 LEADER suveseminaril Valgamaal.
Päevakava ja ettekanded: https://maainfo.ee/index.php?id=7708&page=3394&
6.2 06.-07.09.22 külastab Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda Võrtsjärve Koostöökogu.
Kavas on kohtumine 6. septembril. Juhatuse liikmed annavad 29. augustiks teada, kes osalevad.
Külalisi saadavad arendusjuht-projektinõustaja ja tegevjuht.

6.3 13.-14.09 toimub strateegiaseminar Ruunaveres. Juhatuse liikmete osalemine teatada 29.
augustiks tegevjuhile. Kavas strateegia SWOT ja arenguvajaduste väljaselgitamine. Osalema on
kutsutud erinevate valdkondade esindajad maakonna tasandil.
6.4 Ühisprojekt „Kindel käeulatus“ on lõppenud, esitatud on viimane maksetaotlus. Koostööprojekt
„Keskpõrandale kokku“ teeb oma viimaseid tegevusi, sh raamatu „Raplamaa maitsed“ koostamine.
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