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Ülevaade KKLM LEADER taotlemisest 2016
KKLM Leader strateegia rakenduskava 2015 ja 2016 muudatuste kinnitamine
KKLM LEADER strateegia rakenduskava 2017 kinnitamine
KKLM koostööprojektide ja ühisprojektide tutvustamine ja kinnitamine
Muud küsimused

Valiti koosoleku juhatajaks M. Mäesalu, protokollijaks L. Lai. R. Kruusmaa valiti
häältelugemiskomisjoni liikmeks.
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Ülevaade KKLM LEADER taotlemisest 2016 (Lisa 1)
M. Mäesalu andis ülevaate läbiviidud taotlusvoorust. KKLM strateegia järgi on kolm
meedet: meede 1 ettevõtlus, saab 50%, on meie prioriteet; meede 2, elukeskkonna
meede, 45% ja meede 3, koostöömeede, rahastus 5%, siin KKLM koostööprojektid, nii
sise- kui rahvusvahelised.
Taotlusvoorus 2016 küsiti toetust 1. meede – 3x rohkem kui oli raha, meede 2 –
peaaegu 3x rohkem kui oli raha, järgi jäi raha koostöömeetmes (esitati ainult kohaliku
toidu koostööprojekt). PRIA on teinud tänaseks kõik otsused, kõik ei saanud PRIAst
positiivset otsust, aga kokku sai toetuseotsuse 26 projekti summas 808 264 €.
Pikem ja põhjalikum ülevaade tuleb KKLM veebilehele.
Toodi esile valdade lõikes taotlejad. Kõige rohkem taotlusi Lääne-Nigula ja Ridala
valdadest– 16 taotlust, Vormsi 12 taotlust, Hanila ja Lihula 11 taotlust. Ettevõtjaid on
taotlejate hulgas enim Hanilast, Martnast, Vormsilt.
KKLM liikmetest taotlesid 31%, mitteliikmetest 69% toetusest. See näitab, et teavitus
avalikkusele oli piisav. Nt Ridala vallast 14 projekti läks hindamisele, aga PRIAsse
jõudis 3 taotlust.
Vormsi on olnud kõige edukam omavalitsus.
PRIAlt said 21 mitteliiget ja 5 KKLM liiget positiivse otsuse, millest nähtub, et ei
eelistatud KKLM liikmeid.

Olulisem on, et toetust saaksid kõige suurema mõjuga projektid ning veelgi enam
tegeleme, et menetlus oleks professionaalne, avatud ja läbipaistev. Mitteliikmete hulgast
on kaasatud 2 eksperti hindamiskomisjoni.
Meie õppetunnid on: e-pria keskkonna täiustamine, lihtsad ja haaravad pressiteated,
eelteade vooru avamisest, kodulehe uuendamine, nõustajate pädevuse tõstmine,
täpsustatud on hindamis- ja menetlemiskorda. Kaalumisel on KKLM põhikirja
muutmine, vältimaks riske, et ise taotlen, nõustan, hindan, otsustan. Küsingi teilt
tagasisidet.
E. Sarapuu ütles, et e-pria arendab pidevalt oma süsteeme, LEADER on nende
prioriteetides viimane, uus e-pria avaneb LEADER meetmele ehk 1. poolaastal 2017.
Saadud info võeti teadmiseks
PÄEVAKORRAPUNKT 2
KKLM Leader strateegia rakenduskava 2015 ja 2016 muudatuste kinnitamine
(Lisa 2)
E. Sarapuu tutvustas muudatusi. Suurendaksime tegevuspiirkonna elavdamiskulusid,
rahvusvahelise säästva turismi koostööprojekti lepingu allkirjastamise kuludeks KKLM
esindusele (lennupiletid, majutus). Lisaks tõsta meede 3 alles jäänud 22766 € 2017 a
rakenduskavasse.
OTSUSTATI:
2.1 Kinnitada muudatused KKLM Leader strateegia rakenduskava 2015 ja 2016 osas
(poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0)
PÄEVAKORRAPUNKT 3
KKLM LEADER strateegia rakenduskava 2017 kinnitamine (Lisa 3, 4, 5, 6, 7, 8)
E. Sarapuu ütles, et rakenduskava on liikmetele saadetud. Ta selgitas, mida tähendavad
jooksvad ja elavdamiskulud. Tegevuspiirkonna elavdamiseks 7950,00 ja jooksvad
kulud 114 050,00. Kokku 122 000,00. Projektitoetusteks kokku 1 175 704,00 €.
Plaanitakse teha kaks eraldi taotlusvooru, ettevõtlus ja elukeskkond, meede 3 on avatud
pidevalt 1.01-31.12.
Taotlusvoorude avamise aja otsustab juhatus, see sõltub ka majandusaasta aruannete
esitamisest, et taotlejatel oleks need projektitaotluse esitamise ajaks olemas.
K. Viks: Kas meetmelehed lähevad ka kinnitamisele?
Tutvustati meetmeid.
K. Viks: Millest tulenevad meetmelehe nõuded, punkt 5?
E. Sarapuu: See tuleb meie strateegiast. Eesmärk on toetada väike- ja mikroettevõtteid.
K. Viks: Esitatavad dokumendid, miks peab olema esitatud ka majandusaasta aruanne?
E. Sarapuu: Et lihtsustada hindamist.
K. Viks: Mis on ehitustegevuse puhul kohaliku omavalitsuse kooskõlastuse esitamine?
E. Sarapuu: Selle kohta loome eraldi näidis-dokumendi, millest oleks näha, et on võetud
ühendust KOV-ga ehitamiseks vajalike tingimuste teada saamiseks.
M. Orgla: Kas 60%-40% on võimalik omaosaluseks erinevaid finantslahendusi kasutada
(liisimine, pangalaen jm)?

E.Sarapuu: On võimalik kasutada liisingut maastiku ja mootorsõiduki ostmise korral.
Võimalik on esitada ka osaliselt tasutud maksetaotlusi.
OTSUSTATI:
3.1 Kinnitada KKLM LEADER strateegia rakenduskava 2017
(poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0)
PÄEVAKORRAPUNKT 4
KKLM koostööprojektide ja ühisprojektide tutvustamine ja kinnitamine
4.1 Rahvusvaheline Rahvusparkide koostööprojekt:
Juhtpartner: MTÜ Arenduskoda
Partnerid: MTÜ Kodukant Läänemaa, MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu, LAG Cesis
District Rural Partnership, LAG The Northern Kurzeme, LAG Atahca, LAG med
Snežnikom in Nanosom, LAG Notranjska, LAG Soča Valley
Projekti kestvus: 2017 II poolaasta - 2020 I poolaasta
Üldeesmärk: Säästva turismi teenuste ja koostöövõrgustike arendamine rahvusparkide ja
kaitsealadega LEADER piirkondades rahvusvahelise koostöö ning võrgustikutöö kaudu
Otsene eesmärk: Säästva turismi mikro- (sh eluviisiettevõtluse) ja väikeettevõtluse
edendamine: teenuste pakkumise arendamine, ühisturundus ja koostöövõrgustike
arendamine.
Tegevuste eelarve:
Projekti koostööleppe allkirjastamine 2016: 1200.1. Seminar-töötuba „Kaasaegsed turundusvahendid“ : 2000.2. Seminar-töötuba "Madalhooaja teenuste ja vabaaja tegevuste arendamine": 2000.3. Rahvusvahelised õppereisid projekti riikidesse 12000.4. Õppereisid Lahemaa & Soomaa piirkondadesse 5000.5. Giidide täiendkoolitus 1000.6. Osalemine välis-suveülikoolis, projekti algusüritusel ja lõpuüritusel 6000.7. Ühisturundus projekti partneritega 900.8. Rahvusvaheline suveülikool Eestis 5000.9. MTÜ Arenduskoja projektijuhtimine 9000.10. Muud kaudsed kulud (nt meened jms) 900.KOKKU:
45000.Planeeritud on kolm seminari erinevates riikides, Eestis toimuv seminar toimub
Läänemaal. Kaasatud saavad olema Läänemaa piirkonnas tegutsevad ettevõtjad.
Omafinantseering tuleb KKLM finantsist osaliselt, osa katavad osalejad (nt õppereisid).
Oleme kokku leppinud, et juhtpartner tasub projektijuhtimise kulud, aga peaksime ka
ise sinna panustama.
R. Raus: Projekti eesmärgid – panustada ettevõtlusse, turundus, siis eelarves real – mis
see täpselt tähendab?
E. Sarapuu: See on nende promomine teistesse riikidesse.
R. Raus: põhieesmärk – 900 € turundusele, aga õppereisidel osalemine on eelarves väga
suur summa? Paljud õppereisid on nagu turismireisid, kus on siin kasutegur?
E. Sarapuu: Ei oska täpselt täpsustada. Planeeritud ca 10-15 ettevõtjat, koordinaator,
projektijuht. Praegu on kulud indikatiivsena.

R. Raus: Kui Läänemaa ettevõtjate hulgast saab osaleda ainult 3-4 inimest ja turunduse
osa on väga väike, siis ei ole sellel suurt mõtet. Eelarve read ei ole vastavuses.
E.Sarapuu : Partnerid tahavad saada ka sertifikaati, mis Matsalu sai, see on peamine.
M. Mäesalu: Leiame, et on läbi aeg, mil ühing tasub ise projekti omaosaluse, vaid
osalejad peavad ise tasuma omaosalust.
Kas olla nõus koostööprojektiga?
OTSUSTATI:
4.1 KKLM osaleb rahvusvahelises Rahvusparkide koostööprojektis
Vastu: 1; erapooletud: 3; poolt: 26;
4.2 Loode-Eesti koostööprojekt: Hõlmab Loode-Eestit, partneriteks Nelja valla Kogu
ja Lääne-Harju Koostöökogu. Oleks jätkuks kahe-aastasele projektile, mis eelnevalt
toimunud. Praegu on MTÜ Lääne Turismi laual ja kui selgub, et nad ei võta seda
teha, tuleb meile uuesti kaalumiseks, kas osaleda või mitte.
4.3 Muuseumide ühisprojekt: Kultuuripärandi hoidmine ja arendamine oli plaanitud
3-osalisena, nüüd muutunud.
2016-2018 Läänemaa kultuuripärandi ja maapiirkonna muuseumide arendamine
(koolitus 64 h, reklaamlehed/voldikud, koduleheküljed) 10 000 eurot, omaosalus 1000
2017-2018
Kultuuripärandi
eksponeerimine
ja
sündmuste
korraldamine.
Muuseumipedagoogika avarad võimalused. Õppereis Eesti väikemuuseumides ja Rootsi
väikemuuseumides. Õppereisil osalenu: oskab ja korraldab näituse või uuendab
ekspositsiooni; oskab ja korraldab ühe kultuuripärandit
tutvustava
sündmuse.
Orienteeruv maksumus 12 000 eurot, omaosalus 1200
2017 -2019 Läänemaa rahvarõivaraamatu koostamine, trükkimine (200- 300 lk), igale
kihelkonnale 20 lk. Orienteeruv maksumus 15 000 eurot, omaosalus 1500.
Kirjas on 20 osalejat, projekt algab 1.10.2016. Oodatud on ka vaimse kultuuripärandi
kogujad, koolituskava alusel. Valmivad voldikud, veebilehed, edaspidi plaanis
Läänemaa rahvarõiva raamatu koostamine.
Kindlasti on vaja, et meie pärandit ja selle arendamist toetaks KKLM ja vallad, see ei
saa olla ainult projektis osalejate omaosalus.
4.4 Kohalik toit kättesaadavaks: Allkirjastatud on regionaalne koostööleping
Hiidlaste Koostöökogu ja Pärnu Lahe Partnerluskoguga kolmeks aastaks, kus
Kodukant Läänemaa on peapartner.
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

Esimese koostööprojekti kinnitas üldkoosolek kevadel, tegevustega alustame
novembris, 9.-10.11 toimub õppereis Pärnumaale, 30-le Läänemaa osalejale, kes peavad
olema kohaliku toidu tootmise-töötlemisega seotud ettevõtjad. Planeeritud on koolitused
HKHK-s, teema Läänemaa toidukultuur, toidupärimus ja selle arendamine, turundus.
Suvel korraldatakse Talutoidu festival. Kuna maapiirkonnas Läänemaal ei ole seni
toimunud ühtki suuremat sellelaadset sündmust, on selle järgi vajadus. Talutoidufestival
on kavandatud jätkutegevustena ka järgmisteks aastateks. Esimese aasta projekti
kogumaksumus 9000 €, projekti omaosalus 900 €, arvestatud on igal aastal ca 10 000 €
kohaliku toidu koostööprojektile.
4.5 R. Rausi projektiidee: Väikeettevõtete vajaduspõhise ühistegevuse ning
kogukondade jätkusuutliku arengu ja ettevõtlikkuse toetamine. Tegutsen sellel alal
igapäevaselt. Eesmärgiks tippteadlaste tööde tutvustamine, tootearendus, kaasamine –
Uppsala ülikool, Eesti Maaülikooli mahekeskus jt partnerid, Eesti OTT võrgustik,
ÜMARON OÜ, puit, pilliroog jm.
Öko- ja mahetoodete turg, ÜRO või EL strateegiad aluseks ja raamiks. Arutatakse, et on
vajadus ühistuliste tegevuste jaoks, tapamaja, meierei, õunamahlapress jm ideed ning
vajadused. Mul on kogemus otse EL –st raha küsimisega. Toodete –teenuste puhul ei
ole väljaviimine kõige olulisem.
M. Mäesalu: Kas sul on mingi konkreetne väljund?
R. Raus: On vaja välja tuua ühtne alus. Mida me mõtleme jätkusuutliku arengu all, nt
siin ei ole ainult eksporti mõeldud. Meil on vaja nõudluse tagamist, toote müümise
suutlikkust. Nt mida ma ettevõtjana saaksin teha 3000 €-ga, seda teadmist on vaja
alustaval ettevõtjal. Sa ei haagi seda
oma piirkonnaga. Väikeettevõtete
mitmekesistamine on võimalus.
M. Mäesalu: Tekib küsimus, kumb peaks olema enne, kas koostöövajadus või selle
pakkumine ja olemasolev struktuur. Mõtlesime, et võiks teha liikmete õhtu, kus arutada
seda ideed.
Saadud info võeti teadmiseks
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Muud küsimused
E. Sarapuu: KKLM liikmemaks on 35 €, oleme mõelnud, kas saaksime diferentseerida.
Teistes tegevusgruppides on erinevat praktikat, ka seda, et KOV tasub ka oma liikmete
eest liikmemaksu ja nemad ise seda tegema ei pea. Läbi oma piirkonna ettevõtjate ja
MTÜde toetamise toetab vald ka kogu Läänemaad. On vaja sellele mõelda.
M. Mäesalu: Teemaks on vaadata üle liikmemaksud, sellega tegeldakse edasi.
Teine teema on, mis toimub KKLM-s kui organisatsioonis. Juhatus leidis, et on vaja
tuua uuendusi, muudame organisatsiooni struktuuri. On palju ootusi, nt 2014 -2020
arengustrateegia rakendamine, koostöö liikmetega, külaliikumine, selle toetamine ja
arendamine. Otsime tööle Leader projektijuhti, suhtekorraldusmeistrit, kes loob
pressiteated, aga suhtleb ka liikmetega. Ene tööülesandeid ei ole me veel üle vaadanud.
Kaks konsulenti lõpetavad töö 16.11.2016, seni töö jätkub.
R. Raus: Mis nende muutuste keskmes veel on lisaks kahe töökoha liitmisel üheks?
M. Mäesalu: Meil on kõige suurem arendusorganisatsioon, selle väljapaistmine ja
kuvamine on oluline. Organisatsiooni tuntus on oluline.
R. Raus: Töömaht siis ju kasvab?

M. Mäesalu: Seda me veel ei tea.
E. Sarapuu jagas infot: Lihulas oli eile haldusreformi arutelu, Hanila, Lihula, Koonga,
Varbla ühinemise teemal.
4. oktoobril toimub Andrasega ümarlaud, täiskasvanuõppe kui väljund. Olete oodatud.
Aasta küla taotlemine on alanud, milline on Läänemaa aasta küla, tehke ettepanekuid.
2017 a augustis toimuvale Maapäevale, külade parlament), on tulemas, ka seal saate
osaleda.
L. Lilleoks: Mis saab Hanilast ja Lihulast, kas lähevad Pärnumaa alla?
E. Sarapuu: Praegu ei ole selle kohta mingit kindlat seisukohta, LEADER büroo
juhataja ütles, et me ei tee üksikjuhtumite põhjal otsuseid selles osas. Järgmise sügiseni
toimime nii nagu täna.
Saadud info võeti teadmiseks
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Lisa 8 Rakenduskava meede 3
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