JUHATUSE TEGEVUSARUANNE
Hiidlaste Koostöökogu on asutatud 30. juunil 2006.a. asutamislepinguga. Hiidlaste
Koostöökogu peamine tegevusala on EMTAK koodi järgi Muude organisatsioonide tegevus ->
Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus -> Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja
toetavad ühendused ja fondid (94992).
Siia alla kuuluvad tegevusalad:
•

kogukonna toetusorganisatsioonid

•

külaseltsid

•

maaelu propageerivad ühendused

•

naisliikumised ja organisatsioonid

EESMÄRGID JA TEGEVUSALA
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu eesmärgiks on vastavalt põhikirja punktile 1.2:
•

suurendada kohalikku algatusvõimet piirkonnas;

•

koostada piirkonna integreeritud arengustrateegia;

•

viia ellu piirkonna integreeritud arengustrateegia
tegevusprojektide rahastamist ning nõustamist;

•

arendada avaliku-, era- ja mittetulundussektori koostööd;

•

arendada koostööd teiste ühendustega Eestis ja mujal Euroopas;

•

osalemine rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes maaelu arendavates
projektides.

korraldades

piirkonna

Oma
tegevuses
juhindub
koostöökogu
Eesti
Vabariigi
seadusandlusest,
põllumajandusministri määrusest Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise
taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leadermeetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded,
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord (Vastu võetud 21.09.2012 nr 75) ja
MTÜ põhikirjast ning tegevuskavast.
LIIKMELISUS JA KOOSTÖÖPARTNERID
Hiidlaste Koostöökogul oli seisuga 01.12.2014 kokku 73 liiget, sh.
4 KOV; 30 Äriühing / FIE; 39 MTÜ / SA.
Koostööpartnereid on 4: SA Tuuru, MTÜ Kodukant, MTÜ Hiiumaa Turismiliit ja Külaarengu
Selts SAKAS.
JUHTIMINE JA JUHATUSE LIIKMETE TASUD
Hiidlaste Koostöökogu juhatus tegutses 2014. aastal üldkoosoleku poolt kinnitatud
tegevuskava ja eelarve alusel.
Ühingut juhib 6-liikmeline juhatus. Juhatusse kuulub igast sektorist 2 liiget – 2
mittetulundusühingute esindajat, 2 erasektori esindajat ja 2 omavalitsuste esindajat. 2014
vahetusid 2 juhatuse liiget – uute juhatuse liikmetena asusid tööle Jaanus Valk ja Martin
Kagadze.

2014. aasta juhatuse tasud. Juhatuse liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga on kokku 12 317
eurot (2013-13 406 eurot), sealhulgas juhatuse esimehe tasu sotsiaalmaksuga kokku 3479
eurot (2013-3352 eurot) ja juhatuse liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga kokku 8838 eurot
(2013-10 054 eurot).
TÖÖTAJAD JA TÖÖTASUD
Tegevuskeskuses töötab kaks töötajat, kelle 2014. aasta palgakulud koos riiklike maksude ja
maksetega olid kokku 41 708 eurot (2013-24 056 eurot).
2014. AASTA OLULISED SÜNDMUSED
Juhatus on 2014. aastal ettevalmistanud ja läbi viinud 2 plaanilist üldkoosolekut ja 1
strateegia mustandit kinnitava üldkoosoleku; 17 juhatuse koosolekut, sh 7 juhatuse
laiendatud strateegiaseminari, ja 2 e-koosolekut.
Uue strateegia mustand esitati Põlumajandusministeeriumile 26. veebruaril 2014.
Tegevuskavas ettenähtud üritused on teostatud.
Kärdlas Tuuru majas töötab MTÜ Hiidlaste Koostöökogu tegevuskeskus 2 töötajaga.
Korraldati 17 seminari ja infopäeva liikmetele, sihtrühmadele ja avalikkusele: nendest 7
strateegiaseminari.
Tegevuskeskuse töötaja (Ilmi Aksli) osales MTÜ Hiiukala hindamiskomisjonis.
Juhatuse
liikmed
ja
tegevuskeskuse
töötajad
osalesid
Maainfo
ja
Põllumajandusministeeriumi poolt korraldatud koolitustel ja infopäevadel Eestis 5 korral, sh
ettekannetega 1 siseriiklikul konverentsil, ja kaks välismaal (Brüsselis ja Poris (Soome)).
Kohtuti Riigikogu maaelukomisjoniga ja konsulteeriti poliitikutega uue perioodi asjus. Reet
Kokovkin tegutses 2014 aasta juunini Leader Eesti Foorumi eestkõnelejana.
Võeti vastu kolleege: Põlvamaalt (13-15. November) ja LEADER Foorumi esindajaid (7.
Veebruar)
Korraldati Koostöökogu liikmetele 2 õppereisi: 08-10. mai - Koostöökogu õppereis
Läänemaale ja Raplamaale; ja 7-11. oktoober - Õppereis Soome.
Osaleti 21. august - Maaeluvõrgustiku LEADER-lähenemise tagasiside õppereis-seminaril,
(Reet Kokovkin); ja 18-19. november - SKK STRATEEGIAT ETTEVALMISTAV ÕPPEREIS.
(osalesid Reet KOkovkin ja Ilmi Aksli).
Osaleti 22-24. jaanuar - Grüne Woche Berliinis PM ja MI lähetusel (osalesid Reet Kokovkin ja
Ly Kaups) Valminud on trükised – reklaam Hiiumaa Kataloogis 2014/15, elektrooniline
jõulukaart kahes keeles, ja Maainfo rahastusel postkaartide komplekt (4 tk) kohalikust
toidust.
Edukalt viidi läbi ja lõpetati Rahvusvaheline koostööprojekt Sirguvad Söögisellid (partnerid:
LEADER koostöökogud Saaremaalt, Val de Loir, Schrophirist ja Warvikshirist).
Projektiga Sirguvad Söögisellid saavutati koht 14 parima Euroopa LEADER koostööprojekti
seas ja vastavas trükises artikkel. Viidi läbi tegevusi projekti Sirguvad Söögisellid raames:
avaldati virtuaalkokaraamat; korraldati kohvik Kärdla sadama avamisel ja osaleti Saaremaa
toidufestivalil.

Koostöökogu veebileht toimib uudistepõhiselt pidevalt uuenevat infot sisaldades. Toimib
liikmetele suunatud infolist.
Viidi läbi 4 projektiseminari PRIA meetmest 1.1 koostöös SA Tuuruga maheveise- ja –
lambaliha kasvatamisest ja kasutamisest toitlusasutustes oktoober-november 2014 .
Koostöös Hiiu Maavalitsusega viidi edukalt läbi Läänemere koostöövõrgustiku B7 töö
koordineerimine ja aastakonverents.
2014. AASTA TAOTLUSVOORUSID läbi ei viidud. Tagasitulnud raha jaotati ümber varem
hinnatud taotlustele. Kogu Hiiumaa integreeritud arengukavale eraldatud rahastus on
kasutatud ja projekti lõpetatud seisuga 31. Detsember 2014. Rahastus-tasakaal 20% / 80%
saavutati.
Perioodil 2009-2014 menetleti kokku 561 projektitaotlust, millest erasektori taotlusi oli
119 ja avaliku sektori taotlusi 442, sh 58 taotlust omavalitsustelt.

ÜHINGU TEGEVUSE RAHASTAMINE, INVESTEERINGUD
2014. aasta LEADER tegevuste elluviimiseks ette nähtud eelarve oli 47 602 eurot, millest
2014. aastal kulutati 45 123 eurot ja ülejäänud summa 2479 eurot kantakse üle 2015.
aastasse.
Ühingu 2014. aasta tulud kujunesid toetustest, majandustegevusest ja liikmemaksudest.
2014. aasta tulem on 7003 eurot (2013-5191 eurot). Perioodi 2006-2013 tulem on kokku
5385 eurot.
2014. aastal on Hiidlaste Koostöökogu teinud investeeringuid põhivarasse 1037 euro eest
(2013-1511 eurot), soetati üks arvuti. Kokku on Hiidlaste Koostöökogul põhivara 26 441 euro
eest (soetusmaksumus).
2014. aasta rakenduskava eelarve ja selle täitmine
Kokkuvõte 2014
Kulurida
1. Personalikulud

Täitmine
(kulutamine)

Kogusumma

Jääk

37715,07

37715,07

0,00

3061,00

3460,00

-399,00

0,00

0,00

0,00

313,00

0,00

313,00

5. Kontoritehnika ja mööbli soetamise kulud

0,00

0,00

0,00

6. Koolituse, seminari ja infopäeva korraldamise kulud

0,00

0,00

0,00

7. Infomaterjali koostamise ja väljaandmise kulud

0,00

0,00

0,00

800,00

358,00

442,00

9. Uuringu ja teenuse tellimise kulud

0,00

0,00

0,00

10. Eksperthinnangu tellimise kulud

0,00

0,00

0,00

5713,29

3589,97

2123,32

2. Üldkulud
3. Kontori ehitamise ja parendamise kulud
4. Sõidukulud

8. Veebilehe loomise, haldamise ja arendamise kulud

11. Seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud3

12. Kohaliku tegevusgrupi korraldatava rahvusvahelise ürituse kulud

0,00

0,00

0,00

13. Stipendiumi maksmise kulud

0,00

0,00

0,00

14. Mootorsõiduki liisimise või ostmise kulud

0,00

0,00

0,00

15. Reklaammaterjali väljaandmise kulud 4

0,00

0,00

0,00

47 602,36

45 123,04

2 479,32

KOKKU

Kulutamata jäägid 2011-2014 aastate eelarvetest kokku 6201 eurot kanduvad üle 2015.
aastasse.
2015. AASTA OLULISEMAD SÜNDMUSED
Suuremad üritused ja olulisemad sündmused 2015 on:
•

Uue perioodi strateegia ettevalmistamise seminarid ja strateegia esitamine 31. aprill
2015.

•

MTÜ üldkoosolekute läbi viimine aprillis 2015 uue strateegia vastu võtmiseks

•

Uue strateegia läbirääkimised Põllumajandusministeeriumiga mai-august 2015

•

Uue perioodi ettevalmistamine ja strateegia tutvustamine august – detsember 2015

•

Võimalik uue perioodi taotlusvooru välja kuulutamine detsember 2015.

Koostöös maakondliku arenduskeskusega Tuuru, omavalitsustega ja Hiiu Maavalitsusega
osalemine projektis "Maale Elama".

Jan Ignahhin
Juhatuse esimees
25. veebruaril 2015, Kärdlas

