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Virumaa LEADER tegevusgruppide koostöökokkulepe

Mittetulundusühing Arenduskoda, juhatuse esimees Alari Kirt isikus,
Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu, juhatuse esimees Margus Paalo isikus,
Mittetulundusühing PAIK, juhatuse esimees Toomas Uudebergi isikus,
Mittetulundusühing Partnerid, juhatuse esimees Aivar Aruja isikus,
Mittetulundusühing Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, juhatuse esimees Andrus Aamer
isikus,
Mittetulundusühing Virumaa Koostöökogu, juhatuse esimees Andrea Eiche isikus,
sõlmisid 14. aprillil 2015 koostöökokkuleppe:
Virumaa LEADER tegevusgrupid jätkavad koostööd Viru LEADER Koja raames.
1. Tegevused:
a. Koostööprojektide ettevalmistamine, kooskõlastamine ja teavitamine;
b. koolituste, seminaride ja muude ühiste tegevuste korraldamine;
c. ettepaneku tegemine Eesti LEADER Liidu juhatuse liikme kandidaadi osas;
d. töögruppide moodustamine
e. tegevusvaldkonna seadusandluse arutamine;
f. LEADER toetuse menetlemise protseduuride osas info ja kogemuste jagamine;
g. Eesti LEADER Liidu ja ELARD teemade arutamine ja ettepanekute tegemine;
h. ühtsete seisukohtade kujundamine suhtlemisel Põllumajandusministeeriumi ja
PRIAga.
2. Koostöö teemad on kohalik toit, turism, noored, ettevõtlus ja elukeskkond.
3. Vajadusel tehakse koostööd ka teistel teemadel.
4. Kulud jaotatakse vastavalt kokkuleppele.
5. Korraldaja saadab teistele tegevusgruppidele päevakava ja muu informatsiooni. Peale
koosolekut saadab korraldav tegevusgrupp kokkuvõtted ja muu informatsiooni. Ürituse
või tegevuse korraldaja esitab vajadusel informatsiooni vajalikele asutustele.
Mittetulundusühing Arenduskoda
Roheline tn 19, Tapa 45107
Registrikood: 80015180
Telefon: 325 8690 arenduskoda@arenduskoda.ee
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Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu
Keskväljak 1 Jõhvi 41594
Registrikood: 80236722
Tel: 332 2215 lag@kirderannik.ee
Mittetulundusühing PAIK
Tehnika 1a Tamsalu 46107
Registrikood: 80236219
Tel.: 322 8448 paik@pandivere.eu
Mittetulundusühing Partnerid
Vallikraavi 8 Rakvere 44306
Registrikood: 80236604
Tel.: 5286307 info@mtupartnerid.eu
Mittetulundusühing Peipsi-Alutaguse Koostöökoda
Tartu mnt 49, Iisaku, 41101
Registrikood: 80236538ei
Tel.: 339 3599 pakmty@pakmty.ee
Mittetulundusühing Virumaa Koostöökogu
Kõrtsialuse küla, Aseri vald 43406
Registrikood: 80236707
Tel.: 335 7677 info@viko.ee
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Memorandum tegevusgruppide koostööst
Võsul, 16.04.2015
Piirkondlikule arengule suunatud ning Euroopa Merendus ja Kalandusfondi ning Euroopa
Põllumajandusfondi Maaelu Arenguks toel tegutsevad tegevusgrupid:


MTÜ Arenduskoda (LEADER tegevusgrupp)



MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing (kalanduse tegevusgrupp)

koostasid käesoleva memorandumi tegevusgruppide koostööst.
Memorandumi koostamise ajendid:


Kalanduse tegevusgrupi Virumaa Rannakalurite Ühendus territoorium kattub
arvestatava osaga MTÜ Arenduskoda LEADER tegevusgrupi territooriumist (Vihula
vald), mis toob kaasa, et ühe ja sama piirkonna kohalikku arengut suunab
üheaegselt kaks tegevusgruppide strateegiat.



Tegevusgruppide teatud tegevusvaldkondasid liitev huvi ning nende tegevuste mõju
ületab tegevusgruppide piire.



Tegevusgruppidel on spetsiifilist kogemust ja oskusteavet, mida on ühiselt
otstarbekam ära kasutada.



Arendusressursside efektiivsem haldamine eeldab tõhusat omavahelist
kommunikatsiooni ja koostööd.

Koostöömemorandumi sisu
Arvestades eeltoodud koostöövajadusi ning olles arvesse võtnud tegevusgruppide
strateegiates toodud arengusuundi leppisid MTÜ Arenduskoda ja MTÜ Virumaa
Rannakalurite Ühing kokku perioodiks 2015–2020 järgmised koostöötegevuste suunad:


Kohaliku toidu valdkonna arendamine läbi kohaliku toidu tootmise, kohapeal
toodetud toidu väärindamise ning ühise brändimise ja turundamise.



Turismi valdkonnas Virumaa rannikut tervikuna hõlmavate turismiteenuste,
turismitoodete arendus, ühine sündmuste/ürituste planeerimine ning
turundustegevuste rakendamine.



Piirkonna kompetentside ja ettevõtlikkuse ühine arendamine läbi suunatud
tegevuste erinevatele sihtgruppidele ning ühiste koolituste, õppereiside
elluviimise.



Arendusressursside haldamise valdkonnas informatsiooni vahetamine
taotlusprotsesside osas eesmärgiga vältida dubleerimist ning leida kohti
võimenduseks, samuti ühiste hindamiskompetentside kasvatamine.

Heiki Vuntus, MTÜ Arenduskoja tegevjuht
Lembo Pikkamäe, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu tegevjuht

