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MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

Toimumisaeg:  20.10.2022 

 

Toimumiskoht:  Kostivere mõis (Mõisa tee 2, Kostivere 74204 Harjumaa) 

 

Aeg:    kell 18.00–19.30 

 

Osalejad:   22 liiget (Lisa 1).         

 

 

Koosoleku juhataja juhatuse esimees Meelis Kasemaa, protokollijaks valiti Signe Valdmann. 

Järgnevalt tutvustas Meelis Kasemaa koosoleku päevakorda. Kõik osalejad olid 

päevakorrapunktidega nõus. 

 

 

Päevakord: 

1. Strateegia 2024-2027 koostamise ülevaade ja kavandi kinnitamine 

2. Uute koostööprojektide tutvustamine ja kinnitamine („Uut hoogu“; “Arukad külad – nutikad 

kogukonnad”; “Harjumaa tegevusrühmade koostöö”) 

 

1. Strateegia 2024-2027 koostamise ülevaade ja kavandi kinnitamine 

  

Mihkel Laan OÜ-st Cumulus Consulting tutvustas strateegia kavandit (Lisa 2). Strateegia 

tutvustus on esialgne, kõik teemad lahtised ja muudetavad. Esitamise tähtaeg on märts 2023.  

Tänaseks on olemas strateegia analüütiline pool, mis koosnes kolmest tegevusest. 1) küsitlus 

liikmetele/taotlejatele 2) piirkonna arengute koondülevaade/sotsiaalmajanduslik analüüs 3) 

kaasamisseminarid kolmes vallas ja kohtumised KOV-ide esindajatega. 

Maido Pajo tõi välja, et strateegias võiks konkreetsemalt välja tuua alternatiivsete 

energialahenduste/kogukonna energeetika toetamise. 

Meelis Kasemaa ja Margit Pärtel: Läheb teiste meetmete alla küll see teema, aga päris eraldi 

meetmena välja ei tooks. Pigem toetame energia projekte, mis on tulnud kogukonna algatusena, 

mitte üksikuid algatusi. 
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Küsimus: Kas uue perioodi toetusrahade suurus on teada? 

Meelis Kasemaa: Täpselt ei ole, aga on teada, et suurusjärk jääb samaks – 2 miljonit, eelmisel 

perioodil oli sama suurusjärk. 

 

 

Otsustati: 

1.1. Kinnitada Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2024-2027 kavand ning esitada see 

Maaeluministeeriumile kinnitamiseks. 

 

Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

 

2. Uute koostööprojektide tutvustamine ja kinnitamine („Uut hoogu“; “Arukad külad – 

nutikad kogukonnad”; “Harjumaa tegevusrühmade koostöö”) 

 

Margit Pärtel tutvustas kolme uut koostööprojekti. Oleme korraga vana perioodi lõpetamas ja 

samas ka üleminekuperioodis, mis on loonud olukorra, kus projektitoetuste senine eelarve tuleb 

kasutada ära hiljemalt 31. detsember 2024. Oleme perioodil 2016–2022 korraldanud 

taotlusvoorusid vastavalt strateegiale ja algselt planeeritud ajagraafikus, mistõttu on kõik 

planeeritud taotlusvoorud (5) toimunud. Covidi ja ka muude põhjuste tõttu on siiski 2022. aasta 

jooksul kasvanud projektide toetusfondi jääk (katkestamised, vähendamised, PRIA rahuldamata 

otsus), mis on praeguseks kokku 148 896 eurot. See summa on esialgne ning võib muutuda 

suuremaks või väiksemaks – hetkel on mõned projektid, mille elluviimine on veel lahtine. Ehk et 

lõpliku summa suurus sõltub projektide menetlusest PRIA-s. 

Seda summat toetusvoorudes laiali jagada on veidi liiga vähe ja mõju jääks väikeseks, seetõttu 

oleme ettevalmistanud kolm koostööprojekti, mis on suunatud nii meie enda organisatsiooni kui 

ka liikmete arendamiseks, toetamiseks ja koolitamiseks.  

 

 

Otsustati: 

2.1. Kinnitada koostööprojektid ja PHKK eelarved alljärgnevalt: 

2.1.1. Kinnitada projekti „Uut hoogu“ tegevused ja abikõlblik maksumus 93 239,00 eurot, millest 

toetus on 83 916,00 eurot (Lisa 3) 

2.1.2. Kinnitada projekti "Arukad külad – nutikad kogukonnad" tegevused ja abikõlblik 

maksumus 67 200,00 eurot, millest toetus moodustab 60 480,00 eurot (Lisa 4) 

2.1.3. Kinnitada projekti "Harjumaa tegevusrühmade koostöö II" tegevused ja abikõlblik 

maksumus 5000 eurot, millest toetus moodustab 4500,00 eurot (Lisa 5) . 

2.2. Anda juhatusele õigus projektitoetuste vabanenud jääkide suurenemise korral suurendada 

projekti "Arukad külad – nutikad kogukonnad" eelarvet ning lisada tegevusena välisõppereisi 

korraldamine või muu projektis osalejatele suunatud ürituse korraldamine sõltuvalt eelarve 

suurusest. 

 

Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

 

Meelis Kasemaa                                                   Signe Valdmann 

Koosoleku juhataja                                                           Protokollija 
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