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1. Jõgevamaa Koostöökoja põhikirja muutmine

• Muudetud on punktis 5.3 piirkondade seletust. Piirkondi on 
kirjeldatud läbi haldusreformi eelsete valdade. 

• Muudetud on punktis 5.4.1 piirkondade seletust. Piirkondi on 
kirjeldatud läbi haldusreformi eelsete valdade. 

• Muudetud on punktis 9.2 piirkondade seletust. Piirkondi on 
kirjeldatud läbi haldusreformi eelsete valdade. 

• Muudetud on punktis 9.3 hindamiskomisjoni koosseisu. 

Võtta vastu otsus nr 5 

Jõgevamaa Koostöökoja põhikirja muutmine



2. Jõgevamaa Koostöökoja strateegia muutmine
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2. Jõgevamaa Koostöökoja strateegia muutmine

Strateegia muutmise on tinginud kokkuvõtvalt haldusreform, mis 
muutis valdade koosseise, Leader määruse muutused, sh 
teadmussiirde projektide taotlemise lubamine ühisprojektide 
meetmest ja senistest taotlusvoorudest väljatulnud kitsaskohad ja 
seirenäitajad.

Peatükis „Mõisted“ on täiendatud maakondliku projekti mõistet 
laiendades projekti sihtgruppi, kuna endised Pala ja Tabivere vald on 
lahkunud Jõgeva maakonnast, kuid kuuluvad Jõgevamaa Koostöökoja 
tegevuspiirkonda.



Peatükki 1.3.4 „Kogukonnateenused“ on muudetud kogukonnateenuste 
nimekirja tulenevalt senistest taotlusvoorudest ja seminaril väljatoodud 
kogukondade soovidest.

VÄLJAVÕTE:

Uuel strateegiaperioodil rahastab Jõgevamaa Koostöökoda järgmisi 
kogukonnateenuseid: 

• 1. taaskasutus teenus (kasutatud esemetele lisandväärtuse loomine); 

• 2. sotsiaalteenused;

• 3. kogukonna sotsiaaltransport (iga piirkonna kohta üks perioodi 
jooksul); 

• 4. kogukonnaköögi teenus. 



Meede 1.1 Ettevõtluse ühisprojektid ja koolitused

• Ettevõtluse ühistegevuse meetmest on lubatud ettevõtlusalased koolitused
• investeering põhivarasse võib olla kuni 50% abikõlblike kulude summast, 

kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot projekti kohta
• Toetuse maksimumsuurus  on 30 000 eurole ja jäetud ära toetuse summa 

ning aja seos
• Lisatud lause, et kui alammeetme eelarve ei täitu, viiakse eelarve ülejääk 

koostööprojektide meetmesse
• Meetmesse lisatud tegevused: 
- ühispakettide väljaarendamine ja turundamine
- sotsiaalse ettevõtluse arendamine
- ettevõtjate koolituste ja seminaride korraldamine.
• Muudetud seirenäitajaid



Meede 1.2 Ettevõtluse investeeringud

• Muudetud seirenäitajaid

• Meetme eesmärgid on pandud pingeritta: 

1. Ettevõtete tooteahel on pikenenud läbi
tootearenduse ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtu

2. Ettevõtete konkurentsivõime on tõusnud



Meede 2.1 Kogukondade ühistegevus

• Muudetud on maksimumsummat 

(15 000 hoolimata projekti pikkusest)

• Muudetud on seirenäitajaid

• Lisatud on lause: Alammeetme eelarve 

mittetäitumisel viiakse eelarve ülejääk 
alammeetmesse 2.2



Meede 2.2 Kogukondade investeeringud

• Muudetud on seirenäitajaid



Meede 3 Maakondlike ja tegevuspiirkonna ühisprojektide ja koolituste 
meede

• Muudetud meetme nime

• Muudetud seirenäitajaid



Hindamine - ühistegevus
Kriteerium: Osakaal Hinne Hinne 0 Hinne 4

1. Projekti vastavus arengustrateegia ja 

meetme eesmärkidele

35% 0-4  Projekt ei vasta Jõgevamaa 

Koostöökoja arengustrateegia 

eesmärkidele

 Projekti tegevused ei ole kooskõlas 

meetme eesmärkidega

 Projekt vastab kõigile  Jõgevamaa 

Koostöökoja arengustrateegia 

eesmärkidele

 Projekti tegevused toetavad kõiki  

meetme eesmärke

2. Projekti mõju piirkonna arengule 20% 0-4  Projektil puudub mõju piirkonna 

arengule

 Projekt ei sisalda piisavalt 

informatsiooni mõju hindamiseks

 Projekt mõjutab piirkonda oluliselt ja on 

välja toodud    asjakohastes 

arengukavades 

 Projekti mõju on detailselt kirjeldatud

3. Projekti teostatavus ja jätkusuutlikkus 30% 0-4  Projekt ei ole antud aja ja 

ressursside juures teostatav

 Kavandatavad tegevused on 

ebaloogilised või ebapiisavad 

eesmärkide saavutamiseks

 Projekti saab antud aja ja ressursside 

juures mõistlikult teostada, ei ole üle-

ega alahinnatud

 Kavandatavad tegevused on optimaalsed 

ja aitavad saavutada planeeritud 

eesmärki

 Projekt on korrektselt ettevalmistatud 

4. Kaasatus 5% 0-4 Projekti kaasatud partner(id) ei panusta 

projekti rahaliselt ega tegevustega

Projekti on kaasatud piisav hulk partnereid, 

kes panustavad rahaliselt või reaalsete 

tegevuste kaudu

5. Taotleja jätkusuutlikkus 10% 0-4 Taotleja ei ole jätkusuutlik, 

organisatsiooni aktiivset tegutsemist ei 

ole kirjeldatud  

Taotleja on jätkusuutlik, ellu viidud mitmeid 

tegevusi , eelnevad projektid on  lõpetatud 

tähtajaliselt



Hindamine - investeeringud

Ettevõtluse investeeringud

Kriteerium: Osakaal Hinne Hinne 0 Hinne 4

1. Projekti vastavus 

arengustrateegia ja meetme 

eesmärkidele

35% 0-4  Projekt ei vasta 

Jõgevamaa 

Koostöökoja 

arengustrateegia 

eesmärkidele

 Projekti tegevused ei 

ole kooskõlas meetme 

eesmärkidega

 Projekt vastab kõigile 

Jõgevamaa Koostöökoja 

arengustrateegia 

eesmärkidele

 Projekti tegevused 

toetavad kõiki meetme 

eesmärke

2. Projekti mõju ettevõtte 

arengule

30% 0-4  Projektil puudub mõju 

ettevõtte arengule

 Projekt mõjutab ettevõtte 

arengut oluliselt 

 Projekt mõjutab vähemalt 

kahe valdkonda: 

tooteahela pikkust, 

töökeskkonda või 

tööprotsesside 

optimeerimist.

3. Projekti teostatavus ja  

jätkusuutlikkus 

25% 0-4  Projekt ei ole antud aja 

ja ressursside juures 

teostatav

Projekti tegevused ja 

eesmärgid ei ole piisavalt 

kirjeldatud ja põhjendatud

 Projekti saab antud aja ja 

ressursside juures 

mõistlikult teostada

 Kavandatavad tegevused 

on piisavalt kirjeldatud ja 

põhjendatud

 Projekt on kvaliteetselt 

ettevalmistatud 

4. Taotleja jätkusuutlikkus 10% 0-4  Taotleja ei ole 

jätkusuutlik, puudub 

eelnev kogemus 

projekti elluviimiseks

 Ettevõte ei ole 

aktiivselt tegutsev

 Taotleja on jätnud 

Leader projekte ellu 

viimata 

 Taotleja on jätkusuutlik, 

ellu viidud mitmeid 

projekte

 Ettevõtte võtmeisikul on 

olemas vajalikud 

teadmised ja eelnev 

kogemus

Eelnevad projektid on 

tähtaegselt ellu viidud 

Kriteerium: Osakaal Hinne Hinne 0 Hinne 4

1. Projekti vastavus 

arengustrateegia ja 

meetme 

eesmärkidele

35% 0-4  Projekt ei vasta Jõgevamaa 

Koostöökoja 

arengustrateegia 

eesmärkidele

 Projekti tegevused ei ole 

kooskõlas meetme 

eesmärkidega

 Projekt vastab kõigile 

Jõgevamaa Koostöökoja 

arengustrateegia 

eesmärkidele

 Projekti tegevused 

toetavad kõiki meetme 

eesmärke

2. Projekti mõju 

piirkonna arengule

30% 0-4  Projektil puudub mõju 

piirkonna arengule

 Projekt ei sisalda piisavalt 

informatsiooni mõju 

hindamiseks

 Investeering ei ole kooskõlas 

piirkonna arengukavaga 

 Projekt mõjutab 

piirkonda oluliselt ja 

mõju on pikaajaline

 Projekti mõju on 

detailselt kirjeldatud

 Investeeringud on 

olulised piirkonna 

arengukava elluviimisel 

3. Projekti 

teostatavus ja 

jätkusuutlikkus 

25% 0-4  Projekt ei ole antud aja ja 

ressursside juures teostatav

 Kavandatavad tegevused on 

ebaloogilised või ebapiisavad 

eesmärkide saavutamiseks

 Projekti saab antud aja 

ja ressursside juures 

mõistlikult teostada, ei 

ole üle- ega alahinnatud

 Kavandatavad 

tegevused on 

optimaalsed ja aitavad 

saavutada planeeritud 

eesmärki

Projekt on kvaliteetselt 

ettevalmistatud 

4. Taotleja 

jätkusuutlikkus 

10% 0-4  Taotleja ei ole jätkusuutlik

 Organisatsioon ei ole 

aktiivselt tegutsev

Taotleja on jätnud Leader

projekte ellu viimata 

 Taotleja on jätkusuutlik, 

ellu viidud mitmeid 

projekte

 Eelnevad projektid on  

lõpetatud tähtajaliselt

Eelnevad projektid on 

tähtaaegselt ellu viidud 



• Muudetud on valdade 
arengukavadega seotud 
peatükki

• Ettepanekud seoses Põltsamaa 
piirkonna eripäraga

Võtta vastu otsus nr 6 
„Jõgevamaa Koostöökoja 

tegevuspiirkonna 
arengustrateegia 2015-2020“ 

muutmine



3. Rakenduskava 2018 muutmine

• 2018 aasta rakenduskava on vaja muuta tegevusgrupi ülalpidamiskulude lõikes: 

Vähendada Elavdamiskulude eelarvet 7000 euro võrra (kogu eelarve 13 000, täitmine 60 %)

Suurendada Jooksvate kulude eelarvet 7000 euro võrra (kogu eelarve 103 283, täitmine 74 %)

• Eelarve muutus tuleneb seirespetsialisti kaasamisest Jõgevamaa Koostöökoja tegevusse. 

Suurendatud on 60 000 euro võrra Koostööprojektide meetme eelarvet seoses esitatavate 
koostööprojektidega. Eelarvet on suurendatud 2017 aastal kasutamata jäänud Koostööprojektide 
meetme eelarvega. 

Võtta vastu otsus nr 7 „Jõgevamaa Koostöökoja 2018 aasta strateegia rakendamise kava 
muutmine“



4. Rakenduskava 2019 kinnitamine

Jooksvad kulud:

Personali kulu 99 890,96

Kaudsed kulud 18 978,19

Otsustusorganite koosolekud 1 130,85

Jooksvad kulud kokku: 120 000

Elavdamise kulud: 

Taotlejate infopäevad 3 tk 500

Eesti sisene õppereis 3 000

Projektilugude artiklid 500

Seminar/üldkoosolekud 5 000

Koostöökoosolekud 1 000

Õppereis Poola 10 000

Elavdamise kulud KOKKU: 20 000

OMAOSALUS 0



Eelarve 

projektitaotlusteks

KTG eelarve

Ettevõtluse ühistegevus ja koolitused 94 579,23 60 000

Ettevõtluse investeeringud Põltsamaa piirkonnas 97 300,21

Ettevõtluse investeeringud Vooremaa piirkonnas 161 179,38

Ettevõtluse investeeringud Peipsi piirkonnas 82 859,76

Kogukondade ühistegevus Põltsamaa piirkonnas 48 291,42

Kogukondade ühistegevus Vooremaa piirkonnas 79 995,51

Kogukondade ühistegevus Peipsi piirkonnas 35 521,39

Kogukondade investeeringud Põltsamaa piirkonnas 103 847,03

Kogukondade investeeringud Vooremaa piirkonnas 172 024,29

Kogukondade investeeringud Peipsi piirkonnas 76 386,06

Maakondlikud ja tegevuspiirkonna ülesed ühisprojektid ja koolitused 143 047,31

Koostöömeede 30 000



• Taotlusvoor 7-14 jaanuar, kell 14:59

• Nõutud dokumendid: 

- Investeeringud 1000 – 5000 eurot  1 hinnapakkumine 

- Investeeringud  ja ühistegevused 5000 – 35 000 eurot 3 võrreldavat 
hinnapakumust

- Ehitustegevus – ehitusprojekt (kui seda nõuab tegevus)

- Ettevõtluse investeeringud ja kogukonnateenused äriplaan (kui ületab 
10 000 eurot)

- Ühistegevused alla 5 000 euro – detailne eelarvekalkulatsioon

- Organisatsiooni tutvustus vastaval blanketil

• Kogu ühisprojektide meetmete eelarve jagatakse 2019 aasta 
taotlusvoorus



Võtta vastu otsus nr 8 „Jõgevamaa 
Koostöökoja 2019. aasta 

strateegia rakendamise kava 
kinnitamine“



5. Koostööprojektide kinnitamine



5. Koostööprojektide kinnitamine

Järvefestival 2019 (Mustvee või Omedu

sadam)

5000 

Järvefestival 2020 (Mustvee või Omedu 

sadam)

5000

Järvefestivali meeskonna koolitusreis 

(Bodeni järv Saksamaal, piirijärv väga 

hea infrastruktuuri ja ühisüritustega)

15 000

Peipsimaa arengukonverents –

Peipsimaa koostöö 10

5 000

KOKKU 30 000

OMAOSALUS (omavalitsus, õppereisil 

osalejate omaosalus, konverentsi 

osalustasu)

3 000

Kogukondade tugevdamine ja turismi 

edendamine National Geographic kollaste 

akendega

Artiklid ajakirjas „National Geograpic“ 22 000

Sisuturundus (artiklid teistes väljaannetes, 

portaali uuendamine, sisuloome UK ja 

Soome ajakirjadesse, materjalide tõlkimine 

ja toimetamine infotahvlite uuendus.

5 000

Teadmus- ja kogemussiire partnerite vahel 0

Videod ja fotod, konkurss 0

Projekti juhtimine 1800

KOKKU: 28 800

OMAOSALUS, kollaste raamide 

omavalitsuse panus

2 800



5. Koostööprojektide kinnitamine

Võtta vastu otsus nr 9 „Jõgevamaa 
Koostöökoja koostööprojekti 

„Kogukondade tugevdamine ja 
turismi edendamine National

Geographic kollaste akendega“ 
vastu võtmine“

Võtta vastu otsus nr 10 
„Jõgevamaa Koostöökoja 

koostööprojekti „Järvefestival“ 
vastu võtmine“



6. 2018 aasta majandusaasta audiitori kinnitamine

1. Valida Jõgevamaa Koostöökoja 2018.a. majandusaasta aruande 
audiitorkontrolli teostajaks Audiitorbüroo ELSS AS

2. Määrata audiitorkontrolli teostamise maksumuseks summa 1188 
eurot.

Võtta vastu otsus nr 11 „Majandusaasta aruande audiitorkontrolli 
teostaja valimine ja töö eest tasu määramine"



7. 2019 aasta liikmemaksud

1.Kinnitada Jõgevamaa Koostöökoja 
sisseastumismaks 2019.aastast uutele 
liikmetele 20 eurot. 

2. Kinnitada Jõgevamaa Koostöökoja 
liikmemaks 2019. aastast:
• 2.1. omavalitsustele nimeliselt;

• 2.1.1. Jõgeva vald 960 eurot;

• 2.1.2. Mustvee vald 960 eurot;

• 2.1.3. Põltsamaa vald 960 eurot;

• 2.1.4. Peipsiääre vald 320 eurot;

• 2.1.5. Tartu vald 320 eurot;

2.2. mittetulundusühingutele 22 eurot;

2.3. ettevõtjatele 44 eurot;

Võtta vastu otsus nr 12 „Sisseastumis-
ja liikmemaksu kinnitamine“ 



8. 2019 Jõgevamaa Koostöökoja tegevused

• PATEE tegevused jätkuvad 2019 aasta lõpuni

• NG projekti tegevused terve aasta

• 7-14 jaanuar taotlusvoor

• Jaanuar – veebruar taotluste hindamine

• Veebruar – üldkoosolek kogukonnateenuste ja koostööprojektide 
kinnitamiseks

• Veebruar – konverents „Ettevõtlus maal – võimalused, võlud ja valud“ 
(teadmussiirde meetme projekti positiivse vastuse korral)

• Märts – mai kohaliku toidu uuringu läbi viimine 2020 PATEE sisendiks

• Mai – rahvusvaheline õppereis Poola (teadmussiirde meede), 
õppereis LEADER-tegevusgruppi



8. 2019 Jõgevamaa Koostöökoja tegevused

• Juuli  - Järvefestival, avatud talude päev

• August –

• September – üldkoosolek rakenduskava kinnitamiseks

• Oktoober – ettevõtlusnädal

• November – Peipsimaa arengufoorum

• Detsember – taotlusvooru ettevalmistus

• Ettevalmistamisel koostööprojektid: 
-rahvusvaheline koostööprojekt Matkateede aktiivsemaks kasutamisele võtuks; 

-agriturismi edendamine; 

-Peipsimaa ühisturundus;

-kohaliku toidu pakkujate võrgustiku arendamine;

-Lühikeste tarneahelate meede;

-PATEE programm 




