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1. Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna arengustrateegia muutmine

Strateegia lehekülg 37. 

Täienduse tulemusel on Ettevõtluse investeeringute meetme 
toetatavad tegevused: 



1. Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna arengustrateegia muutmine

• 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 ja kogukonna jaoks oluliste teenuste 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 eelpool nimetatud tegevuste osas. 



1. Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna arengustrateegia muutmine

• Võtta vastu otsus nr 14 „Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna 
arengustrateegia täiendamine“

Otsus vastu võetud



2. Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta rakenduskava muutmine, uute 
taotlusvoorude avamine

Muuta rakenduskava kohaliku tegevusgrupi eelarvet (Rakenduskava A osa)järgmiselt: 

Vähendada jooksvate kulude eelarvet 6 000 euro võrra

Suurendada tegevuspiirkonna elavdamise kulude eelarvet 6 000 euro võrra

Muuta 2017. aasta rakenduskava meetmete eelarvet vastavalt Lisa 1le (Rakenduskava B 
osa) – 2018 aasta investeeringutoetuste arvelt

Avada taotlusvoor kõikides meetmetes 20. november – 1. detsember kell 15:00

Täiendada meetme 1.2.1 (ettevõtluse investeeringud Põltsamaa piirkonnas), meetme 1.2.2 
(ettevõtluse investeeringud Vooremaa piirkonnas), meetme 1.2.3 (ettevõtluse 
investeeringud Põltsamaa piirkonnas) toetatavate tegevuste (punkt 4) neljandat tegevust 
väljendiga „ja kogukonna jaoks oluliste teenuste“ (Rakenduskava C osa, Lisa 2)



• Võtta vastu otsus nr 15 „Jõgevamaa Koostöökoja 2017 aasta 
strateegia rakendamise kava muutmine“

Otsus vastu võetud



3. Jõgevamaa Koostöökoja 2018 aasta rakenduskava kinnitamine

1.1 Kohaliku tegevusgrupi toetus

1.1.1 Jooksvad kulud: 96 283 eurot

1.1.2  Elavdamise kulud: 20 000 eurot

1.2 Projektitoetus:

1.2.1 Ettevõtluse ühisprojektid (meede 1.1): 69 488 eurot

1.2.2 Ettevõtluse investeeringud (meede 1.2): 0

1.2.3 Kogukondade ühisprojektid Põltsamaa piirkonnas (meede 2.1.1): 22 806 eurot

1.2.4 Kogukondade ühisprojektid Vooremaa piirkonnas (meede 2.1.2): 30 691 eurot

1.2.5 Kogukondade ühisprojektid Peipsi piirkonnas (meede 2.1.3): 23 634 eurot

1.2.6 Kogukondade investeeringud (meede 2.2): 0

1.2.5 Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused (meede 3): 91 921 eurot

1.2.6 Koostööprojektide meede (meede 4): 30 000 eurot



3. Jõgevamaa Koostöökoja 2018 aasta rakenduskava kinnitamine

Üldkulud

Personali kulud: 76 736,00

Kaudsed kulud: 15 347,00

Üldkulud: 8 700,00

Elavdamise kulud

Õppereis piirkonnas: 2 000,00

LEADER-liidu liikmemaks: 3 300,00

Koostöökoosolekud, juhatuse koolitus: 2 000,00

Rahvusvahelistel seminaridel osalemine 5 000,00

Trükised, kalender 3200,00

KOKKU 116 283,00



• Võtta vastu otsus nr 16 „Jõgevamaa Koostöökoja 2018 aasta 
strateegia rakendamise kava kinnitamine“

Otsus vastu võetud



4. Koostööprojektide esitamine: “Piirkonna arendamine läbi toidu ja 
turismi” ja “Kogukondade aktiveerimine peale haldusreformi

Toidutootjate tutvustamine Balttouril (Lätis) ja Adventur messil 

(Leedus)
2 000,00

Gotlandi õppereis 15 000,00

Telkide ja messimööbli soetamine 5 000,00

Projektijuhi tasu (koos kaudsete kuludega)
4 000,00

Trükised
2 000,00

Koolitus
2 000,00

KOKKU: 
30 000



4. Koostööprojektide esitamine: “Piirkonna arendamine läbi toidu ja 
turismi” ja “Kogukondade aktiveerimine peale haldusreformi

Koostööprojekt " Kogukondade aktiveerimine peale haldusreformi"

Kogukondade liikmete infopäev-koolitus
2000

Õppereis (Saaremaale) 3000

Koolitused kogukondade liikmetele 6*500
3000

Seminar Tartu maakonna kogukondadega (Tabivere, Pala)
1000

Rahvusvaheline õppereis (Taani)
15 000

Kogukondade nõustaja 300 eur/kuu bruto + kaudsed kulud
5500

KOKKU: 
29 500



4. Koostööprojektide esitamine: “Piirkonna arendamine 
läbi toidu ja turismi” ja “Kogukondade aktiveerimine 
peale haldusreformi“

• Võtta vastu otsus nr 17: Jõgevamaa Koostöökoja koostööprojekti 
„Piirkonna arendamine läbi toidu ja turismi“

• Võtta vastu otsus nr 18: Jõgevamaa Koostöökoja koostööprojekti 
„Kogukondade ja kogukonnakogude arendamine“ 

Vastu võetud



• Võtta vastu otsus nr 19 „Majandusaasta aruande audiitorkontrolli 
teostaja valimine ja töö eest tasu määramine“



Info
• Strateegia muutmine seoses haldusreformiga –

Seoses haldusreformiga võib muutuda KTG piirkond, aga ei pruugi

Kuidas muudame tegevuspiirkonna sees piirkondi? (Torma vald)

Kui omavalitsus kuulud mitmesse KTG-sse, kuidas ja kas kitsendada?

Strateegia muutmise ajakava, töögrupp(id)

• Põhikirja muutmine seoses haldusreformiga –

KTG tegevuspiirkond (Jõgeva vald, Põltsamaa vald, Mustvee vald osaliselt, Tartu 
vald osaliselt, Peipsiveere vald osaliselt) 

Juhatuse liikmed ja piirkonnad

Juhatuse liikmete volituse lõpevad märts 2018

• Liikmemaks 2018

• PATEE 2018

• Oleme Facebookis , saame seal ka sõpradeks 



PATEE 2018. aasta prognoositav eelarve

Tegevus Summa

Toidutootjate ja -pakkujate koostööseminarid (2 tk) 600

Valdkonda toetav koolituspäev (1 päev) 750

Tootjate ja toitlustajate õppereis 433

Messiampsu konkurss 2018 300

Turismimessidel osalemine Jõgevamaa toodetega 1 000

Jõgevamaa maitsete nädala läbiviimine 2018 (2 korda: kevadel ja sügisel) 3 000

Personalikulud 10 200

Kaudsed kulud 15% 1 530

Kokku: 17 813

Omaosalus: 2 850



• 30. september Eesti toidu pidu Tartus Lõunakeskuses

• 2-6. oktoober Ettevõtlusnädal

• 30. oktoober, 1. 2. november projektide nõustamis-
päevad/infopäevad

• 23.november Kogukonnakonverents

• Taotlusvoor 20.11 – 1.12.2017

• Talveseminar – üldkoosolek 11.12.2017



Taotlusvoor 2017 II

• KOVile kuuluvate hoonete renoveerimine, mis on antud MTÜ-dele on 
abikõlbulik, kui MTÜle on antud ka kohustus hooneid korras hoida ja 
parendada

• Ühisprojektid peavad andma piirkonnale lisandväärtust – kahe 
aastane projekt mille käigus toimub kaks üritust, ei ole OK

• Taotlemine uues e-pria keskkonnas

• Käibemaks ei ole abikõlbulik, kui on teoreetiline võimalus 
registreerida end käibemaksukohuslaseks, siis tuleks seda 
majanduslikust aspektist teha –see on kasulik ja nii säästetakse raha.

• Maksimumsumma, mida saab taotleda on 35 000 eurot



• Küsimused?

• Ettepanekud?



Tänan tähelepanu eest!


