MTÜ Hiidlaste Koostöökogu
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku protokoll E 17.06.2019 kl 17.00 Kärdlas Keskväljak 5a
volikogu saalis
Üldkoosoleku päevakord:
1.Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija valimine
2. Häältelugemiskomisjoni valimine
3. Päevakorra kinnitamine.
4. 2019 rakenduskava muutmine
5. Arutelu meede 4 taotlejagruppide laiendamiseks läbi strateegia muutmise
6. Muud küsimused.
1. Üldkoosoleku päevakorra mandaat, koosoleku esimehe ja protokollija kinnitamine.
Koosolek algas kl.17.00 kui oli kohal 21 liiget 76-st. Kvoorum vastavalt põhikirjale on 1/3 ehk 26 liiget,
kuid kuna on tegemist kl 16.45 koosolekule järgneva koosolekuga, vastavalt ühingu põhikirja p 5. 5. ei ole
kvoorum 26 liiget nõutav.
Koosoleku juhatajaks valiti juhatuse liige Aivar Viidik, protokollijaks Ilmi Aksli. Häälte lugemise komisjoni
otsustati mitte valida, kuna osalejaid oli vähe ja ülevaade hääletamisest kõigil olemas. Hääli luges koosoleku
juhataja.
3.

Päevakorra kinnitamine

Reet Kokovkin tegi ettepaneku täiendada päevakorra viimast punkti teemaga : Õppereis Küprosele.
Üldkoosolek kinnitas ühehäälselt päevakorra täiendatud kujul:
Üldkoosoleku päevakord:
1.Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija valimine
2. Häältelugemiskomisjoni valimine
3. Päevakorra kinnitamine.
4. 2019 rakenduskava muutmine
5. Arutelu meede 4 taotlejagruppide laiendamiseks läbi strateegia muutmise
6. Muud küsimused. Õppereis Küprosele.

3. 2019 rakenduskava muutmine.
Rakenduskava muutmise ettepanekut tutvustas Aivar Viidik. Hiidlaste Koostöökogu juhatus on teinud
üldkoosolekule ettepaneku muuta 2019.aasta rakenduskava, viia läbi ka sügisene taotlusvoor, avada meede 1
Ettevõtete areng meetme mahuga 300 000 eurot ning meede 2 Külaarendus ja kogukonnateenused meetme
mahuga 200 000 eurot.
Pärast juhatuse koosolekut on koostöös PRIA-ga vabade vahendite mahtu oluliselt täpsustatud, see on
suurusjärgus 315 000 eurot. Seoses sellega ei saa üldkoosolek oma otsuse tegemisel juhatuse ettepanekut
aluseks võtta.
Kõigepealt langetas üldkoosolek hääletuse teel otsuse, mitu meedet ja missugused sügisel avada.
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Otsus 3.1.: Avada LEADER taotlusvoor 23.09.19 – 04.10.19 meetmetele 1 Ettevõtete areng ning
2 Külaarendus ja kogukonnateenused.
Poolt 19, vastu 0 ja erapooletuid 1. Ei hääletanud 1.

Meetmete mahtude määramiseks tuli kolm ettepanekut:
1. Juhatus ja Anu Pielberg esitasid põhimõtteliselt sama ettepaneku: jagada vabad vahendid meetmete vahel
proportsiooniga umbes 2/3 meetmesse 1 ja 1/3 meetmesse 2
2. Ain Tähiste tegi ettepaneku jagada proportsiooniga umbes 1/3 meetmesse 1 ja 2/3 meetmesse 2
3. Tiina Kaev tegi ettepaneku jagada proportsiooniga 1/2 meetmesse 1 ja 1/2 meetmesse 2
Viidi läbi võistlev hääletus. Esimese ettepaneku poolt oli 16, teise ettepaneku poolt 1 ja kolmanda
ettepaneku poolt 4
Konsensuslikult otsustati meetme mahud jagada järgnevalt: meetmesse 1 Ettevõtete areng 200 000 eurot,
meetmesse 2 Külaarendus ja kogukonnateenused 115 000 eurot.
Otsus 3.2. Näha ette meetmete mahud LEADER taotlusvoorus 23.09.19 – 04.10.19 järgnevalt: Meede
1 Ettevõtete areng 200 000 eurot, Meede 2 Külaarendus ja kogukonnateenused 115 000 eurot.
Otsuse poolt 21, vastu ja erapooletuid 0
Lähtuvalt üldkoosoleku otsustest 3.1 ja 3.2 esitab tegevuskeskus PRIA-le rakenduskava muudatuse taotluse.

4. Arutelu meede 4 taotlejagruppide laiendamiseks läbi strateegia muutmise
Varasemalt on juhatus ja üldkoosolek pidanud vajalikuks alustada strateegia muutmist seoses vajadusega
laiendada Meetme 4 Arengukoostöö taotlejagruppe. Praegu saavad meetmest 4 taotleda ainult sihtasutused
ja mittetulundusühingud ning kohustuslik partner peab olema vald. Meetme tingimused on koostatud ajal,
mil Hiiumaal oli neli omavalitsust ja meede stimuleeris koostööd Hiiumaa erinevate piirkondade vahel.
Pärast haldusreformi on Hiiumaal üks omavalitsus. Partnerluse nõue loob situatsiooni, kus omavalitsus ise ei
saa taotleja olla, kuid otsustab kõigepealt, kes üldse taotleda saab (kelle projektis partneriks nõustub olema).
Taotleda ei saa selles meetmes ka ettevõtjad. Strateegia muutmine oleks oluline juhul kui üldkoosolek näeb
vajadust avada 2020.aastal arengukoostöö meetme. Hetkel ei ole selleks ka vahendeid, sest kõik vabad
vahendid otsustati eelmise päevakorrapunkti käigus võtta kasutusele 2019.aasta sügisel meetmetes 1 ja 2.
Otsus: Mitte algatada strateegia muutmist seoses meetme 4 taotlejagruppide laiendamise vajadusega,
kuna ei ole ette näha meetme avamist 2019-2020.a.
Poolt 21, vastu ja erapooletuid 0
5. Muud küsimused. Õppereis Küprosele.
Reet Kokovkin jagas informatsiooni rahvusvahelise projekti Rural Flavours raames toimuvatest üritustest.
Augusti alguses võetakse vastu 18 projektipartnerite esindajat, koos osaletakse kohvikutepäeval. Septembris
toimub väikese grupiga, umbes 6 in õppereis Küprosele, kus osaletakse kohalikul festivalil, müüakse
kaasavõetud omatoodangut ja käsitööd. Õppereisile registreerumine kuulutatakse välja pärast käesolevat
üldkoosolekut.
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Koosolek lõppes kl 17.45

Koosoleku juhataja Aivar Viidik (allkirjastatud digitaalselt)
Protokollis Ilmi Aksli (allkirjastatud digitaalselt)
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