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meede 1.1 Ettevõtluse ühisprojektid sihttase 2016-2020
sihttase/täitmine 
2016

Ühisprojektide arv 14 3/2

Kohaliku toidu töötlemise ja turustamise projektide arv 6 1/0

meede 1.2 Ettevõtluse investeeringud sihttase 2016-2020
sihttase/täitmi
ne 2016

Projektide arv 90 18/19

Kohaliku toidu töötlemise ja turustamise projektide
arv 25 5/9

Uuenduslike lahendustega projektide arv 14 3/12

Loodud töökohtade arv 45 9/20,5



meede 2.2 Kogukondade investeeringud
sihttase 2016-
2020

sihttase/täitm
ine 2016

Projektide arv 45 9/8

Kogukonnateenuste projektide arv 12 2/0

Uuenduslike lahendustega projektide arv 7 1/5

Tegevuspiirkonna eripära kasutamist soodustavad 
või ellu viivad projektid 15 3/5

meede 2.1 Kogukondade ühistegevus sihttase 2016-2020
sihttase/täitmine 
2016

Ühisprojektide arv 70 14/6

Tegevuspiirkonna eripära kasutamist soodustavad või 
elluviivad projektid 27 5/5

Uuenduslike lahendustega projektide arv 10 2/3



meede 3 Maakondlikud ühisprojektid 
ja koolitused sihttase 2016-2020 sihttase/täitmine 2016

Ühisprojektide arv 30 6/6

Tegevuspiirkonna eripära kasutamist 
soodustav või elluviivad projektid 10 2/4

Uuenduslike lahendustega projektide 
arv 5 1/4

Koolitusprojektide arv 10 2/0

koolitusel osalenute arv 100 30/0



aasta osakaal projektide eelarve

2016 20%
560 496,87

2017 30%
1 042 321,31

2018 20%
694 880,87

2019 20%
694 880,87

2020 10%
347 440,44

KOKKU 100%
3 340 020,36



1. Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna arengustrateegia muutmine

1. LK 20 TÄIENDATUD: 

Uuel strateegiaperioodil rahastab Jõgevamaa Koostöökoda järgmisi kogukonnateenuseid: 

1. lastehoiuteenus (regulaarürituste ajal); 

2. taaskasutus teenus; 

3. sotsiaalteenused; 

4. sauna teenus; 

5. lastelaagrite korraldamine, töö- ja puhkelaagrid

• Selgitus: lastehoiuteenust saab kogukonnateenusena käsitleda siis, kui seda pakutakse regulaarürituste korral; sotsiaalteenuste 
juurest on ära võetud näide supiköögid jm.

2. Lk 37 TÄIENDATUD alustava ettevõtte toetatavaid tegevusi, KUSTUTATUD piirsumma 8000 eurot.

• Selgitus: Alustav ettevõte (alla 24 kuu toiminud ettevõte) saab taotleda toetust samas mahus, kui teised ettevõtted meetmes 
eelnevalt loetletud tegevustele. Alustavale ettevõttele kohaldub erisus hindamiskriteeriumis „taotleja jätkusuutlikkus“

3. LK 38 LISATUD artikkel 20: Põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades: 

…

c) lairiba infrastruktuur, sealhulgas selle loomine, tõhustamine ja laiendamine, passiivne lairiba infrastruktuur ning juurdepääs 
lairibaühendusele ja avalikele e-valitsuse lahendustele;

….

• Selgitus: Muudatus on vajalik strateegias välja toodud tegevuse, lairibainfrastruktuur, rakendamiseks



Muudatusettepanekud liikmetelt:

LK 20 TÄIENDATUD: 

Uuel strateegiaperioodil rahastab Jõgevamaa Koostöökoda järgmisi 
kogukonnateenuseid: 

• lastehoiuteenus (regulaarürituste ajal); asendada tekstiga : 
lastehoiuteenus ( teenus peab olema osutatud  regulaarselt, 
kaasaarvatud regulaarüritused)

Üldkoosoleku otsus: ettepanek heaks kiita



1. Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna arengustrateegia muutmine

4. Toetuste maksimumsummad: 

4.1 LK 36 alammeede 1.1 ettevõtluse ühisprojektid: 

• TÄIENDATUD: Maksimumtoetus 24 kuud kestval projektil 10 000 eurot, vähemalt 36 kuud kestval projektil 15 000 eurot, 48 kuud 
kestval projektil 20 000 eurot

4.2 LK 38 alammeede 1.2 ettevõtluse investeeringud:

• LISATUD: 2017 aasta taotlusvoorus on maksimumtoetus 50 000, üle 35 000 toetusega taotlused kinnitab üldkoosolek. 

4.3. LK 39 alammeede 2.1 kogukondade ühisprojektid

• TÄIENDATUD: Maksimumtoetus 24 kuud kestval projektil 10 000 eurot, vähemalt 36 kuud kestval projektil 15 000 eurot, 48 kuud 
kestval projektil 20 000 eurot

4.4 LK 41

• LISATUD: 2017 aasta taotlusvoorus on maksimumtoetus 50 000, üle 35 000 toetusega taotlused kinnitab üldkoosolek.

• Selgitus: Ühisprojekti eelarve toetuse summa on seotud projekti kestvusega, investeeringute meetmes on võimalik 2017 aastal 
taotleda toetust maksimumsummas kuni 50 000 – üle 35 000 maksimumsummad kinnitab üldkoosolek. 

Üldkoosolek muutis punktide 4.1 ja 4.3 sõnastust



1. Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna arengustrateegia muutmine

5. LK 44 LISATUD SÕNA: investeeringute

• Selgitus: Muudatus võimaldab ettevõtete ühisprojekte esitada maakonnaüleselt. 

6. LK 46 Hindamiskriteeriumid – alammeede 1.2 Ettevõtluse investeeringud. 
KUSTUTATUD: Märkus: Ettevõtlusega alustamise toetuse taotlusi hinnatakse eraldi 
kriteeriumitega

• Selgitus: Muudatus viib strateegia kooskõlla tegelikkusega

7. LK 47 Hindamiskriteeriumid- alammeede 2.2 Kogukondade investeeringud. 
KUSTUTATUD:  Märkus: Kogukonnateenuse taotlusi hinnatakse eraldi 
kriteeriumitega

• Selgitus: Muudatus viib strateegia kooskõlla tegelikkusega



1. Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna arengustrateegia 
muutmine

• O t s u s t a m i n e: 

Võtta vastu Üldkoosoleku otsus nr 5 „Jõgevamaa Koostöökoja 
tegevuspiirkonna arengustrateegia 2015-2020“ muutmine

Otsus vastu võetud



2. Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta rakenduskava kinnitamine

Kohaliku tegevusgrupi  kulude eelarve 
Tegevused Eelarve Taotleva toetuse summa

Jooksvad kulud 96 577,00 96 577,00

Tegevuspiirkonna elavdamise kulud 21 000,00 21 000,00

Kokku  117 577,00 117 577,00

Meetme nr Strateegia meetme nimetus Kavandatav eelarve Taotletav 
projektitoetuse 

summa

sh. kohaliku 
tegevusgrupi poolt 

esitatavate 
projektitoetuste 
taotluste eelarve 

Projektitoetuse 
taotluste  

vastuvõtuaeg

1.1 Ettevõtluse ühisprojektid 118 673 118 674
20-31.märts 

2017 (kell 15.00)

1.2 Ettevõtluse investeeringud 340 733 340 734
20-31.märts 

2017 (kell 15.00)

2.1 Kogukondade ühisprojektid 93 323 93 324
20-31.märts 

2017 (kell 15.00)

2.2 Kogukondade investeeringud 229 433 229 434
20-31.märts 

2017 (kell 15.00)

3
Maakondlikud ühisprojektid ja 
koolitused

84 074 84 075
20-31.märts 

2017 (kell 15.00)

4 Koostööprojektide meede 90 000 90 000 aprill-detsember

Kokku 956 236,38 866 241,38 90 000,00



2. Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta rakenduskava kinnitamine

AEG TEGEVUS EELARVE

Jaanuar matkamessile Jõgevamaa osalemine 1000

Veebruar Balttouri mess 1000

Taotlejate infopäev 200

Hindamiskomisjoni liikmete koolitus 200

Märts Taotlusvoor (20-31 märts)

Üldkoosolek, seminar 400

Aprill Taotluste menetlemine

Mai Õppereis, LEADER-projektid 1000

Juuli Avatud talude päev 1500

September Eesti toidu kuu, minimess 500

Üldkoosolek 700

Oktoober Ettevõtjate rahvusvaheline õppereis 10000

November Taotlusvoorude ettevalmistamine, infopäevad 1000

Detsember Talveseminar 1000

Koostööorganisatsioonide  koostöö 2 500

Koostöökoosolekud 5 500

Artiklid ajakirjas National Geographic 2* 1500

KOKKU 21 000



Muudatusettepanekud liikmetelt: 

• Meede 2.ELUKESKKONNA MEEDE: 2.1 Kogukondade ühisprojektid: 
toetavad tegevused  c) abikõlbulikud on koostöö jooksvad kulud sh 
projektijuhtimine  kuni 20% eelarvest. Projektijuhtimise kulusid saavad 
taotleda MTÜ-d. 

• Põhjenduseks Jõgeva  maakonnas tegutsevatel SA on olemas palgalised 
töötajad, MTÜ-del ei ole palgalisi töölisi. Kuna projektid on uuel perioodil 
pikaajalised 24 - 48  kuud, siis on põhjendatud MTÜ-de puhul 
projektijuhtimise lubamine määruses kehtestatud piirmääras. See selgus ka 
Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse maakonna kogukonnateenuste uuringus.

• Meede 3. MAAKONDLIKE ÜHISPROJEKTIDE JA KOOLITUSTE MEEDE. Sama 
mis punktis 2 toodud muudatus

Üldkoosoleku otsus: heaks kiita projektijuhtimise osa kuni 20% tegevuste 
eelarvest kuid mitte kitsendada projektijuhtimise tasu saajate hulka.



2. Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta rakenduskava kinnitamine –
meede 1.1

• kohaliku tasandi müügiedendustegevus lühikeste tarneahelate ja 
kohalike müügikohtade arendamiseks

• koostöö tarneahelas osalejate vahel lühikeste tarneahelate ja kohalike 
turgude loomiseks ja arendamiseks

• uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogia arendamine 

• koostöö väikeettevõtjate vahel, et korraldada ühiseid tööprotsesse 
ning jagada vahendeid ja ressursse

• koostöö ettevõtjate, üldhariduskoolide ning maakonna 
kutseõppeasutuste ja teadusasutuste vahel

• klastrite loomine ja arendamine



2. Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta rakenduskava kinnitamine –
meede 1.1

• Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole ühistegevus. 
Koostööpartnerid peavad eelnevalt koostama 2-4-aastase tegevuskava

• Meetmes on lubatud investeeringud põhivarasse kuni 50% toetuse 
summast. Projektijuhtimise tasu ei tohi olla üle 20% ühistegevuse 
eelarvest

• Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumtoetus 24 
kuud kestval projektil 10 000 eurot, vähemalt 36 kuud kestval projektil 
15 000 eurot, 48 kuud kestval projektil 20 000 eurot. 



2. Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta rakenduskava kinnitamine –
meede 1.2

Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:

• ettevõtjate investeeringud seadusest tulenevate nõuete täitmiseks (sh 
tervisekaitsenõuete, Päästeameti nõuete jms tagamine)

• tootjate ja töötlejate ökoloogilise jalajälje vähendamine (kaasaegsete tehnoloogiate ja 
taastuvenergia kasutamine)

• investeeringud turismivaldkonna ettevõtluse toetamiseks 

• investeeringud tootmise arendamisse (nt olemasolevatele toodetele lisandväärtuse 
andmine, kohaliku toidu väärindamine ja tootmine; tooteahela pikendamiseks vajalike 
seadmete soetamine, 

• sotsiaalse ettevõtluse toetamine (sh investeeringud seadmetesse ja ruumide 
parendamisse, kogukonnale oluliste madala kasumlikkusega teenuste arendamine)

• Lairiba infrastruktuur 

• Ettevõtlusega alustamise toetus maapiirkonnas mittepõllumajanduslikuks tegevuseks 



2. Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta rakenduskava kinnitamine –
meede 1.2

• Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumtoetus 50 000 
eurot. Üle 35 000 toetuse puhul esitab Jõgevamaa Koostöökoda 
taotluse üldkoosolekule kinnituse saamiseks. 



2. Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta rakenduskava kinnitamine –
meede 2.1

• Looduslike eripärade (voored, rabamaastik, järved sh 
looduskaitsealad) turistidele tutvustamine

• Piirkondlike ürituste algatamine ja olemasolevate regulaarürituste 
arendamine (spordi-, tantsu- ja laulupäevad, rahvapeod jms), sh 
piirkonnale omase kultuuripärandi kasutamine erinevate sündmuste 
arendamisel ja turundamisel

• Valdkonnapõhine koostöö ja kogemuste vahetamine ning 
ühistegevused 

• Kogukondadele ja kogukonna identiteedi hoidmisele suunatud 
tegevused 

• Noorte valdkonna  ühistegevused 



2. Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta rakenduskava kinnitamine –
meede 2.1

a) Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole ühistegevus. 
Koostööpartnerid peavad eelnevalt koostama 2-4-aastase tegevuskava.

b) Meede ei või sisaldada investeeringuid põhivarasse ja infrastruktuuri. 
Investeeringud väikevahenditesse võivad moodustada kuni 25% 
projekti abikõlbulikest kuludest.

c) Abikõlblikud on koostöö jooksvad kulud, sh projektijuhtimine kuni 10 
% tegevuste eelarvest.

• Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumtoetus 24 
kuud kestval projektil 10 000 eurot, 24-36 kuud kestval projektil 15 
000 eurot, 36 -48 kuud kestval projektil 20 000 eurot. 



2. Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta rakenduskava kinnitamine – meede 2.2

Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:
• investeeringud kogukonnateenuste arendamiseks 
• investeeringud puhkemajanduse infrastruktuuri avalikku kasutusse, 
turismiteabesse ja väikesemahulisse turismi infrastruktuuri
• uuringud ja investeeringud, mis on seotud külade, maapiirkondade ja kõrge 
loodusliku väärtusega alade kultuuri- ja looduspärandi säilitamise, 
taastamise ja selle kvaliteedi parandamisega 
• külakeskuste korrastamine
• investeeringud piirkonna jaoks vajalike teenuste loomisse, tõhustamisse või 
laiendamisse  ning nendega seotud infrastruktuuri
• investeeringud väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse või 
laiendamisse, sealhulgas investeeringud taastuvatesse energiaallikatesse ja 
energia säästmisse
• Lairiba infrastruktuur



2. Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta rakenduskava kinnitamine – meede 2.2

• Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumsumma 50 
000 eurot. Üle 35 000 toetuse puhul esitab Jõgevamaa Koostöökoda 
taotluse üldkoosolekule kinnituse saamiseks.



2. Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta rakenduskava kinnitamine – meede 3

• toimivate suurürituste jätkamine ja uute algatamine (spordi-, tantsu-
ja laulupäevad, rahvapeod jms),

• maakonna mainekujundusega seotud tegevused

• maakondlike koostöövõrgustike ja klastrite arendamine

• maakonnaülene noortetegevus

• ühisprojektide algatamine ja arendamine

• koolituste korraldamine ja oskuste omandamine (valdkonnad: kohalik 
toit, turism, loomemajandus, puidu- ja metallisektor)



2. Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta rakenduskava kinnitamine – meede 3

• Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole ühistegevus, 
v.a koolituste korraldamine ja oskuste omandamine. 
Koostööpartnerid peavad eelnevalt koostama 2-4-aastase 
tegevuskava. Meede ei või sisaldada investeeringuid põhivarasse ja 
infrastruktuuri. 

• Investeeringud väikevahenditesse võivad moodustada kuni 25% 
projekti abikõlbulikest kuludest.

• Ühisprojektide puhul on abikõlblikud koostöö jooksvad kulud, sh 
projektijuhtimine kuni 20 % ühistegevuste eelarvest



2. Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta rakenduskava kinnitamine – meede 4

• rahvusvaheliste koostööprojektide ettevalmistamine

• rahvusvaheliste-, ja koostööprojektide algatamine ja arendamine

• Taotlejaks saab olla Jõgevamaa Koostöökoda

• Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumsumma 30 000 
eurot. 

• Toetuse määr on koostööprojektide ettevalmistamisel kuni 100% 
abikõlblikest tegevustest ning koostööprojektide elluviimisel kuni 90% 
abikõlblikest tegevustest.



2. Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta rakenduskava kinnitamine

Otsustamine: Võtta vastu otsus nr 6 „ Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta strateegia rakendamise kava kinnitamine“

1.Kinnitada 2017. aasta rakenduskava järgmiste eelarvesummadega: 

1.1 Kohaliku tegevusgrupi toetus

1.1.1 Jooksvad kulud: 96 577 

1.1.2  Elavdamise kulud: 21 000 

1.2 Projektitoetus:

1.2.1 Ettevõtluse ühisprojektid (meede 1.1): 118 673

1.2.2 Ettevõtluse investeeringud (meede 1.2): 340 733 

1.2.3 Kogukondade ühisprojektid (meede 2.1): 93 323

1.2.4 Kogukondade investeeringud (meede 2.2): 229 434

1.2.5 Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused (meede 3): 84 074

1.2.6 Koostööprojektide meede (meede 4): 90 000

2.Esitada rakenduskava PRIAle. 

Otsus vastu võetud



3. Jõgevamaa Koostöökoja 2016 aasta rakenduskava muutmine

Meetme nr Strateegia meetme nimetus Kavandatav eelarve Taotletav projektitoetuse 
summa

sh. kohaliku tegevusgrupi 
poolt esitatavate 
projektitoetuste 
taotluste eelarve 

Projektitoetuse taotluste  
vastuvõtuaeg

1.1 Ettevõtluse ühisprojektid 56 050 56 050 14-31.märts 2016

1.2 Ettevõtluse investeeringud 224 199 224 199 14-31.märts 2016

2.1 Kogukondade ühisprojektid 62 216 62 216 14-31.märts 2016

2.2 Kogukondade investeeringud 145 169 145 169 14-31.märts 2016

3
Maakondlikud ühisprojektid ja 
koolitused

56 050 56 050 14-31.märts 2016

4 Koostööprojektide meede 45 000 45 000 aprill-oktoober



3. Jõgevamaa Koostöökoja 2016 aasta rakenduskava muutmine

• 29. september – Hankekoolitus

• 3. -7. oktoober ettevõtlusnädal

• 31. oktoober – 6. november toidutootjate õppereis Ungarisse

• Oktoobris toidutootjate võrgustiku koolitusprogramm

• 21.-27. november – Ühisnädal

• Hindamiskorra üle vaatamine, taotlusvormide üle vaatamine

• Jõuluseminar



3. Jõgevamaa Koostöökoja 2016 aasta rakenduskava muutmine

• Otsustamine: Võtta vastu otsus nr 7 „Jõgevamaa Koostöökoja 2016 aasta 
strateegia rakendamise kava muutmine“

1.Muuta 2016. aasta rakenduskava järgmist eelarvesummat: 

1.2.6 Koostööprojektide meede: 45 000

2.Esitada muudetud rakenduskava PRIAle. 



Elu kahe maailma piiril II



Peipsimaa

Oodatavad tulemused:

• Peipsimaa ja Jõgevamaa Koostöökoja piirkonna maine turismisihina on hea.

• Jõgevamaa Koostöökoja piirkond on saanud tuntumaks sihtturumaades: Soome, 
Läti, Holland, Valgevene, Venemaa.

• Jätkusuutlik ühisturundus on kasvatanud sise- ja välisturistide arvu piirkonnas.

• Kasvanud on korduvkülastajate arv, samuti ööbimisega külastajate arv.

• Kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas.

• Kasvab Peipsimaa teenusepakkujate arv ja kasvab ka teenuste mitmekesisus. Kui 
turiste ja külalisi jätkub, on ettevõtjad positiivsemalt meelestatud investeerima 
turismi – ja tema tugiteenuste arendamisse.

• Kogukonnad ja kohalikud ettevõtjad on pidevalt kaasatud turismiarendamisse 
ning uute toodete ja teenuste loomisesse. Tekkinud on uued koostöövõrgustikud.



4. Jõgevamaa Koostöökoja koostööprojektide “Elu kahe maailma piiril 2” 
ja “Peipsimaa” kinnitamine 

• Otsustamine: 

4.1 Võtta vastu otsus nr 8 „Jõgevamaa Koostöökoja koostööprojekti 
„Elu kahe maailma piiril“ vastu võtmine“

Otsus vastu võetud

4.2 Võtta vastu otsus nr 9 „Jõgevamaa Koostöökoja koostööprojekti 
„Peipsimaa ühisturundus“ vastu võtmine“

Otsus vastu võetud



5. Jõgevamaa Koostöökoja majandusaasta aruande audiitori kinnitamine

Otsustamine: Võtta vastu otsus nr 10 „Majandusaasta aruande 
audiitorkontrolli teostaja valimine ja töö eest tasu määramine“

1. Valida Jõgevamaa Koostöökoja 2016.a. majandusaasta aruande 
audiitorkontrolli teostajaks Audiitorbüroo Fides OÜ vandeaudiitor  
Toivo Alajõe.

2. Määrata audiitorkontrolli teostamise maksumuseks summa 1248 
eurot.

Otsus vastu võetud



Üldkoosolek aprillis:

• Kogukonnateenused

• Üle 35 000 projektid

• 2016 aasta rakenduskava muutmine

• Koostööprojektide kinnitamine

• Majandusaasta aruanne


