MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumisaeg:

29.06.2021

Toimumiskoht:

Koljunuki sadam Ülgase küla Jõelähtme vald

Aeg:

kell 18.00 – 20.00

Osalejaid:

43 liiget (nimekiri lisatud Lisas 1).

Koosoleku juhatajaks valiti juhatuse esimees Arno Kannike, protokollijaks Helju Lukas ja Margit
Pärtel.
Järgnevalt tutvustas koosoleku juhataja Arno Kannike koosoleku päevakorda.
Päevakava:
1.Majandusaasta aruande 2020 ja auditeerimisülevaate kinnitamine. A.Kannike ja H.Lukas
2.Leader lähenemise 2021-2022 üleminekuperioodi ja PHKK 2021 teise poolaasta tegevuskava
tutvustamine.M.Pärtel
3. PHKK strateegia 2015-2022 muutmine ja meetmelehtede kinnitamine.M.Pärtel
4. Taastusrahastuse vahendite kasutamise Meede 5 „COVID-19 mõjude vähendamine“
taotlusvooru eelarve ja ajakava kinnitamine.M.Pärtel
5. Hindamiskriteeriumite muudatuste kinnitamine. M.Pärtel
6. Üleminekuperioodi rakenduskava 2021 kinnitamine.M.Pärtel ja H.Lukas
7.Kohapeal tõstatavad küsimused.
Koosoleku juhataja pani esitatud päevakorra hääletamisele.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorrapunkt oli informatiivne.
Päevakorra p.1. Majandusaasta aruande 2020 ja auditeerimisülevaate kinnitamine.
Hr Kannike andis liikmetele ülevaate 2020 aasta tegevusest, mida kajastab majandusaasta
tegevusaruanne. HLB Expertus OÜ audiitori Ene-Riika Kogeri läbi viidud audit ei tuvastanud
rikkumisi ja majandusaasta aruanne põhineb õigetel faktidel.
Otsus: Kinnitada 2020.aasta majandusaasta aruanne ja audiitori otsus (Lisa 2).
Otsus kinnitati ühehäälselt.
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Päevakorra p.2 Leader lähenemise 2021-2022 üleminekuperioodi ja PHKK 2021 teise poolaasta
tegevuskava tutvustamine.
Aasta tagasi (18.05.2020) jõustus kiirkorras LEADER määruse muudatus. Muudatuspunktid olid
seotud nii perioodi pikendamise vajadusega kui ka koroonakriisis tulenevate probleemide
leevendamisega – nt aasta võrra pikendati projektide elluviimise aega.
24.05.2021 jõustus kauaoodatud LEADER määruse muudatus koos üleminekuperioodi uute
rahade määramisega, mille alusel on PHKK-l kasutada 2021-2022 aastatel kokku 1 010 016 eur.
Üleminekuperioodi raha jaguneb kaheks: 866 004 eur (projektitoetuste raha 692 804 eur ja admin
raha 173 200 eur) ning erakorralise taastusvahendite toetusraha 144 012 eur Covid pandeemia
kahjude vähendamiseks (100% toetusrahad). Seda eelarve raha saame kasutama hakata siis, kui
meie strateegiamuudatus on MEM poolt heaks kiidetud ja rakenduskava kinnitatud PRIA poolt.
Eesmärk on septembri kuust üleminekuperioodi rahasid kasutama hakata – selleks ajaks saavad
otsa ka käesoleva perioodi admin. rahad, pooleliolevaid projekte saab ellu viia 2022.aasta lõpuni.
Uue strateegia koostamine jääb 2022.aastasse.
Eesmärk on võimalikult kiiresti taas alustada LEADER taotlusvoore.
O PHKK eesmärk kinnitada strateegia muudatus tänasel, so 29.juuni üldkoosolekul;
O Strateegia ja rakenduskavade kinnitamine MEMi ja PRIA poolt 30 päeva jooksul - arvatavasti
suve jooksul, ülemineku perioodi rahasid saame kasutada hinnanguliselt septembrist;
O Teoreetiliselt taotlusvooru 5.meetme osas saame avada novemberis 2021, muud meetmed uue
aasta alguses.
Koostöökogu muud tegevused 2021 teine pool:
 Mitmed suvesündmused Põhja-Eesti Kohaliku toidu projekti raames, vt trükiselt.
 Tutvustame oma piirkonda kolmele erinevale Leader KTG.
 Arukate külade projekt käivitub juba suvel, septembris alustame oma programmiga, mis
puududtab PHKK piirkonna külasid.
 25-27.august „Mitmekesise säästva turismi ühisarendamine“õppereis Lahemaale (3-4 in) ja
26.09-02.10 õppereis Leetu Aukstaitijos National Park (2-3 in )
 Septembris taaskord plaanis Horvaatia õppereis (10-12 in).
 Sügise poole on plaanis üks õppereis Pealinnast Piirilinna projekti raames – teavitame
augustis.
 9.dets on üldkoosolek ja advendiaja alguse ühine tähistamine.
Päevakorrapunkt oli informatiivne.
Päevakorra p.3. PHKK strateegia 2015-2022 muutmine ja meetmelehtede kinnitamine.
Koostöökogu liikmetele oli tutvumiseks saadetud muudetud strateegia eelnõu koos
meetmelehtedega. Esmalt oli strateegia muutmine päevakorras Jaanuari 2021 üldkoosolekul
seoses uue koostööprojekti algatamisega. Strateegia muudatuse esitasime 17.veebruaril MEMile,
kuid vastust pole seni tulnud. Seoses uue määruse ja eelarve lisandumisega ning taastekava
rahaliste vahendite lisandumisega, pidime veelkord strateegia muutmisega tegelema – liikmed on
saanud tutvuda eelnõu dokumendiga, mis oli arutusel jaanuari üldkoosolekul ja mida on
täiendatud eeskätt meetmete osakaalude jaotuse osas arvestades ülemineku perioodi eelarvet ja
taastusvahendite lisandumist. Olulisemad muudatused ongi seotud meetme 5 lisandumisega.
M.Pärtel tutvustas 5.meetme „COVID-19 mõjude vähendamine“ eesmärki, nõudeid ja tingimusi,
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mis on väljatöötatud 2. ja 3.juunil toimunud töörühmade arutelude tulemusel ning heaks kiidetud
juhatuse poolt 10.juuni juhatuse koosoleku otsusega.
Koosoleku liikmete poolt märgati viga meetmete jaotuse protsentide jaotuses – 5% oli jäänud
jaotamata. Pandi hääletusele jagamata 5% : jagada 1 ja 3 meetme vahel, mille poolt oli 4 liiget või
lisada 3.meetmesse, mille poolt oli 39 liiget.
Otsus 3.1. Lisada jagamata 5% 3. meetmesse, mille tulemusel on meetmete jaotus järgmine: I.
meede 42% ehk 290 977,68 eur, 2.meede 10% ehk 69 280,40 eur, 3.meede 48% ehk 332 545,92
eur, 4.meede 0% ehk 0 eur.
Otsus kinnitai 39 poolt häälega. Vastu oli 4 häält.
Otsus 3.2. Kinnitada Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2015-2022 muudatused (Lisa 3) Otsus
kinnitati ühehäälselt..
Otsus 3.3. Esitada Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2015-2022 muudetud strateegia
Maaeluministeeriumile kinnitamiseks.
3.3.1. Anda Juhatusele õigus muudetud strateegia 2015-2022 dokumendi täpsustamine ja selle
kooskõlastamine juhuks kui Maaeluministeerium esitab omalt poolt ettepanekuid ja/või täpsustusi.
3.3.2. P.3.3.1. sisseviidud muudatustest ja täpsustustest informeerida Koostöökogu liikmeid.
Otsus kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra p.4. Taastusrahastuse vahendite kasutamise Meede 5 „COVID-19 mõjude
vähendamine“ taotlusvooru eelarve ja ajakava kinnitamine.
Taastusrahastus vahendid (Covid) on ettenähtud 100% (144 012,55 eur) projektitoetusteks. Covid
meetmega on piirkondlikult võimalik toetada just neid valdkondi ja tegevusi, mis on piirkonna
jaoks kõige akuutsemad või vajalikumad.
Kohalik tegevusgrupp võib otsustada meetme täiendavale suunitlusele, nt suunata vahendid väga
konkreetselt ühte või mitmesse valdkonda, teatud sihtgrupile või kindlateks tegevusteks.
Meetme suunitlus ja kitsendamine on kohaliku tegevusgrupi võimalus mitte kohustus ning
eelkõige tuleb lähtuda piirkonna vajadustest ja võimalustest. Meetme tegevused võivad olla nii
pehmed kui kõvad tegevused.
2. ja 3.juunil toimusid töörühmade koosolekud Covid-meetme disainimiseks – esindatud olid kõik
vallad ja kõik sektorid. Töörühmad leidsid, et suuri kitsendusi pole mõistlik teha – töörühmade ja
juhatuse töö tulemusel disainiti 5.meede ja nimetati see „COVID-19 mõjude vähendamise“
meetmeks ning lisati sellisena see strateegiasse.
Otsus 4.1. Avada 2021.aasta taotlusvoorus meede 5 „COVID-19 mõjude vähendamine“
01-10.nov.2021 kogu eelarve mahus 144 012 eur.
Otsus 4.2. Anda Juhatusele õigus taotlusvooru avamise aega muuta juhul kui strateegia
kinnitamine MEMi või rakenduskava kinnitamine PRIA-poolt viibi ning seetõttu PHKK ei saa
täita määrusega kehtestatud taotlusvooru avamisega seotud tingimusi.
Otsused kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra p.5. Hindamiskriteeriumite muudatuste kinnitamine.
Hindamiskriteeriumite muutmine tähendab sisuliselt 5.meetme kriteeriumite juurde lisamist.
Liikmetele on hindamiskriteeriumite eelnõu saadetud eelnevalt tutvumiseks
(Hindamiskriteeriumid 2015-2022) ning juhatuse poolt heaks kiidetud.
Ettepanekuid ja täeiendusi pole lisatud.
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Otsus 5. Kinnitada PHKK meetmete 1-5 hindamiskriteeriumid (Lisa 4).
Otsus kinnitati ühehäälselt..
Päevakorra p.6. Üleminekuperioodi rakenduskava 2021 kinnitamine.
Üleminekuperioodi rakenduskava 2021 (sept-dets) koostamisel on arvestatud sellega, et kavas on
taas tööle võtta projektijuht ning juhatuse ettepanekul sel aastal ei avata meetmeid 1-4, avatakse
ainult meede 5.
Juhatuse ettepanek on avada meetmed 1-3 järgmise aasta alguses (21-28.veeb.2022) kogu eelarve
mahus vastavalt stateegias toodud osakaaludele. Juhul kui lisanduvad kasutamata vahendid ning
vajadus ülemineku rahade jaotust muuta, siis Meetme 4 avamise ja selle kaalukuse osas on
võimalus arutada strateegia muudatust 9. detsembri Üldkoosolekul.
Otsus: 6.1. Kinnitada üleminekuperioodi rakenduskava 2021aasta eelarve tegevuskuludeks
48 000 eur, sh jooksvateks kuludeks 43 000 eur ja elavdamise kuludeks 5000 eur ning 5.meetme
toetusfond 144 012 eur.
Otsus kinnitati ühehäälselt.
Otsus 6.2. Anda juhatusele õigus üldkoosolekute vahepealsel ajal rakenduskavade muutmiseks ja
esitamiseks PRIA-le. Muudatustest informeeritakse liikmeid e-kirja teel.
Otsus kinnitati ühehäälselt.
7. Kohapeal tõstatatud teemade arutelu.
7.1.M.Pajo tundis huvi, kui palju tunneb PRIA huvi meie majandustulemustest ja kas MEM-i
vastamata kiri ei sega strateegia kinnitamist. H.Lukas selgitas, et iga aasta märtsis esitame
statistilised andmed PRIAle, samuti peame esitama kinnitatud majandusaasta aruande PRIAle.
M.Pärtel selgitas, et kuna MEM pole meie jaanuaris tehtud strateegia muudatusi kinnitanud, siis
nüüd on võimalik kõik muudatused korraga kinnitamiseks esitada.
7.2. Juhatuse liige Ene Lill tutvustas koostööprojekti “ Põhja Eesti kohalik toit tuntuks“ tegemisi.
Väljaandmisel on toiduraamat, 7.augustil toimub triiphoonete päev ja sügisel on Põhja-Eesti
toiduüritus Anija mõisas jt. Kohaliku toidu propageerimine on eriliselt päevakorras ka meie
koostöökogul seoses sellega, et Põhja-Eesti on kuulutatud maitseteaasta 2021 piirkonnaks.
Koosoleku juhataja Arno Kannike luges üldkoosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja

Arno Kannike

Protokollija

Helju Lukas , Margit Pärtel
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