LEADER regionaalse koostöö leping
1. Projekti nimi: Kohalik toit kättesaadavaks
Meie, allakirjutanud, lepime kokku viia ühiselt ellu ülalmainitud projekti raames plaanitavad
tegevused ja tegutseda ühtse projektieesmärgi nimel aastatel 2016- 2018:
2. Kohalikest tegevusgruppidest partnerid
Maakond Tegevusgrupi
nimi
Läänemaa Kodukant
Läänemaa

kontakt

Esindaja

Nurme 2 Haapsalu 90502
Merle.Mäesalu@laane.maav
alitsus.ee

Merle Mäesalu Nurme 2 Haapsalu
90502

Lea Lai

Reet
Kokovkin

Hiiumaa

MTÜ Hiidlaste
Koostöökogu

Vabrikuväljak 1 92411
Kärdla
jan.ignahhin@gmail.com

Jan Ignahhin

Pärnumaa

MTÜ Pärnu
Lahe
Partnerluskogu

Lihula mnt.10, Audru
alevik, Audru vald
88301 Pärnumaa;

Margit Merila

margitmerila@gmail.com
tel +372433 1053

Kontakt

Vabrikuväljak 1
92411 Kärdla
reet@kogu.hiiumaa
.ee
+372 5178597
Lihula mnt.10,
Audru alevik,
Audru vald
88301 Pärnumaa;

Projektijuht

Mercedes
Merimaa

tel +372 509 2261
mercedes@plp.ee

3. Uue osapoole liitumise kord
Käesoleva koostöölepinguga võib liituda kohalik tegevusgrupp koos teise tegevusgrupiga
või muu avaliku ja erasektori partnerlusel põhineva ühendusega, kelle põhikirjaline
eesmärk on suunatud maaelu arendamisele ja kes on oma tegevuspiirkonnas välja
töötanud sellekohase strateegia.
4. Koordineeriv partner: Kodukant Läänemaa MTÜ
Nimetus
Nimi
Telefon
Aadress
e-post

Juhatuse esimees
Merle Mäesalu
517 1704
Nurme 2 Haapsalu 90502
Merle.Mäesalu@laane.maavalitsus.ee

Projektijuht
Lea Lai
5691 7271
Nurme 2 Haapsalu
Lea@kklm.ee

5. koostööprojekti eesmärkide ja põhitegevuste kirjeldus;
1. Tootjate, töötlejate ning tarbijate vahelise koostöö korraldamine, arendamine
2. Väiketootjate, –töötlejate ja maapiirkonna toitlustuskohtade võrgustiku kaardistamine,
koolitamine ja ühisturunduse arendamine
3. Läänemaa, Hiiumaa ja Pärnumaa toidu kaubamärgi ja tunnustamissüsteemi loomine
4. Kohaliku toidu kaubalett kauplustesse – eestvedamine
5. Siseriiklikud õppereisid väiketootmise ja –töötlemisega tutvumiseks
6. Rahvusvahelise teadmuse eesmärgil õppereiside korraldamine (Itaalia, Saksamaa,
Prantsusmaa vm)
7. Praktiseerimine kodu- ja välismaal
8. Geograafilise kohaliku toidu arendamine ja propageerimine
6.

Koostööprojekti laiem mõju

Projekti laiem mõju on suunatud Eesti toiduturu majandusliku jätkusuutlikkuse ja kohaliku
toidu väiketootmise ja töötlemise kvaliteedi arendamisele. Partnerid taotlevad oma LEADER
programmi meetmetest toetust koostöölepingu läbiviimiseks aastatel 2016- 2018 või teistest
EL ja riiklikest programmidest. Projekti eduka realiseerumise korral ja partnerite rahaliste
vahendite olemasolul pikeneb projekt, saavutamaks võimalikult kindel ja tõhus jätkusuutlik
tulemus. Projekti käigus omandatavad teadmised, uuringutulemused ja praktilised oskused
jäävad pärast projekti lõppu kogukonna kasutusse ning kohaliku tervisepoliitika arendamise
aluseks.
7.

Eeldatavate tulemuste kirjeldus;

1. On paranenud tootjate, töötlejate ning tarbijate vaheline koostöö, loodud on võrgustikud
2. Väiketootjate, –töötlejate ja maapiirkonna toitlustuskohtade võrgustikud on loodud ja
kaardistatud; toimunud on ühised koolitused ja ühisturundus
3. Alustatud on Läänemaa, Hiiumaa ja Pärnumaa toidu kaubamärgi ja tunnustamissüsteemi
loomisega
4. Kohaliku toidu märgistamine ja kaubaletid kohalikesse kauplustesse on edentaud
5. Läbi on viidud siseriiklikud õppereisid väiketootmise ja –töötlemisega tutvumiseks
6. Läbi on viidud rahvusvahelise teadmuse eesmärgil õppereisid (Itaalia, Saksamaa,
Prantsusmaa vm)
7. Uuritu on kokkade praktiseerimise võimalusi kodu- ja välismaal ning võimalusel toetatud
praktiseerimist

8. On loodud eeldused kohaliku toidu geograafilise märgistuse taotlemiseks.
8.

Koostööprojekti elluviimise periood;

Koostööprojekt viiakse ellu perioodil 2016-2018 iga-aastaste taotluste kaudu partnertegevusgruppide taotlusvoorudes
9.

Koostööprojekti partneri kohustused;

Koostööprojekti partnerid kohustuvad läbi viima tegevusi antud perioodil projekti eesmärkide
täitmise tagamiseks ja kogemuste vahetamiseks, ning ette antud eelarve raamides.
10.

Koostööprojekti partneri eeldatava tegevuse kirjeldus ja kavandatud eelarve;

Eeldatavalt korraldavad partnerid läbi koolitusi ja seminare, mis viiakse läbi kolmes
koostööpiirkonnas ja välismaal. Seminarid viiakse läbi ühiselt partnerregioonides rotatsiooni
korras, koolitusreisid korraldatakse ühiselt reisi- ja korralduskulude optimeerimiseks.
Praktiseerimine, Meisterkoka õpitoad, mentorlus. Koostööprojekti toetuseks avaldatakse
temaatilisi trükiseid. Piirkonna VTA, Taluliit, Mahetootjate Liit, Nõuandeteenistuse, MAK jt
toidutootmist ja töötlemist toetavate organisatsioonidega partnerlus ja koostöö. (vt täpsemalt
lisa 1)
Kavandatud eelarve koostööperioodiks on alljärgnev:
Partnerorganisatsioon
MTÜ
Kodukant
Läänemaa
MTÜ
Hiidlaste
Koostöökogu
MTÜ Pärnu Lahe
Partnerluskogu
KOKKU
11.

2016
10 000

2017
10 000

2018
10 000

10 000

10 000

5 000

10 000

10 000

10 000

30 000

30 000

25 000

Koostööprojekti kogumaksumus kokku;

Koostööprojekti kogumaksumus kokku kolmeks aastaks on eeldatavalt 85 000 eurot.
12.

Koostööprojekti partnerite allkiri.

Allkiri
Nimi
Amet
Organisatsioon

/digitaalallkiri/
Merle Mäesalu
Juhatuse esimees
MTÜ
Kodukant
Läänemaa

/digitaalallkiri/
Jan Ignahhin
Juhatuse esimees
MTÜ
Hiidlaste
Koostöökogu

/digitaalallkiri/
Margit Merila
Juhatuse liige
MTÜ Pärnu Lahe
Partnerluskogu

