
Üldkoosolekul 18. juunil 2018



� Hiidlaste Koostöökogul oli seisuga 
31.12.2017 kokku 79 liiget, sh.

•4    KOV

•34 Äriühing / FIE
•44 MTÜ / SA

� Koostööpartnereid on 4: SA Tuuru, MTÜ 
Kodukant, MTÜ Hiiumaa Turismiliit.

� Liikmelisus teistes organisatsioonides: Eesti 
Leader Liit, ELARD



� Ühingut juhib 6-liikmeline juhatus. 

� Juhatusse kuulub igast sektorist 2 liiget – 2 
mittetulundusühingute esindajat, 2 erasektori 
esindajat ja 2 omavalitsuste esindajat. 

� 18.12.2017 aastal vahetus 2 juhatuse liiget: 
Ants Orava ja Tiit Pauluse asemel kuuluvad 
juhatusse Hiiumaa valla esindajad Monika 
Pihlak ja Aivar Viidik.





� 2017 rakenduskava koos 2017 avanevate meetmega 
esitati MEMile 30. 09.2016 

� I taotlusvoor,  oli avatud  15. veebruar - 01. märts  -
LEADER taotlusvoor (Meetmed 3 ja 4): Meede 3 
"Uuenduslik kogukond" ja Meede 4 "Arengukoostöö".

� Meetmete tutvustamiseks korraldati 24.01-01.02 viis 
teavitusseminari. Taotluste nõustamine toimus 01.02-
01.03

� II taotlusvoor, oli avatud  02. - 16. oktoober  - taotlusvoor 
meetmetele 1 ja 2 . Meede 2 " Külaarendus ja 
kogukonnateenused" ja Meede 1 „Ettevõtete areng“

� Meetmete tutvustamiseks korraldati 18.09-02.10 viis 
teavitusseminari. 

� Taotluste nõustamine toimus 15.09-16.10.2017



Teavitusseminar Suuremõisas



� Meetmes 1." Ettevõtete arengEttevõtete arengEttevõtete arengEttevõtete areng" laekus 38 taotlust38 taotlust38 taotlust38 taotlust, 
millest kahte taotlust ei lubatud juhatuse otsusega 
hindamisele. Hindamisele lubati 36 taotlust36 taotlust36 taotlust36 taotlust. Meetme 
maht oli vastavalt 2017 a rakenduskavale 400000400000400000400000
eurot, taotlusi esitati summas 645645645645 107,42 eurot 107,42 eurot 107,42 eurot 107,42 eurot 
(esitatud taotlusi meetme mahust 161,28%161,28%161,28%161,28%) . 

� Meetmes 2 „Külaarendus ja kogukonnateenusedKülaarendus ja kogukonnateenusedKülaarendus ja kogukonnateenusedKülaarendus ja kogukonnateenused" 
laekus 17 taotlust17 taotlust17 taotlust17 taotlust, millest ühte taotlust ei lubatud 
juhatuse otsusega hindamisele. Hindamisele lubati 16161616
taotlust. Meetme maht oli vastavalt 2017 a 
rakenduskavale 400000400000400000400000 eurot, taotlusi esitati 
summas 620620620620 200,56 200,56 200,56 200,56 eurot (esitatud taotlusi meetme 
mahust 155,05%155,05%155,05%155,05%)



� Meetmes 3 "Uuenduslik kogukondUuenduslik kogukondUuenduslik kogukondUuenduslik kogukond" laekus kuus 
projekti. Taotletav toetus kokku oli 103650,23103650,23103650,23103650,23
EUR.  Meetme maht oli 70000700007000070000 EUR, seega meede 
täitus 148,07%148,07%148,07%148,07%. Projektitaotlusi hinnati 
hindamiskomisjoni istungil 29.03.2017 Hiiu 
maavalitsuse saalis kl 11.15-14.45. 
Hindamiskomisjon koosnes 11 hindajast.

� Meetmes 4 "ArengukoostööArengukoostööArengukoostööArengukoostöö" laekus kolm 
projekti. Taotletav toetus kokku oli 53554,25 53554,25 53554,25 53554,25 
EUR.  Meetme maht oli 85000850008500085000 EUR, seega meede 
täitus 63,0163,0163,0163,01%. Projektitaotlusi hinnati 
hindamiskomisjoni istungil 29.03.2017 Hiiu 
maavalitsuse saalis kl 14.45- 16.15. 
Hindamiskomisjon koosnes 11 hindajast.



� Tegevuskeskus korraldas 4 
hindamiskoosolekut: 

� 29. märtsil (meetmed 3 ja 4) ja 

� 4-5. detsember (meede 1) ning 11. 
detsember (meede 2).

� Juhatus on 2017. aastal ettevalmistanud ja 
läbi viinud 4 üldkoosolekut 14.02, 13.06, 
25.09, 18.12; 

� 9 juhatuse koosolekut ja 8 e-koosolekut. 



Hindamiskomisjon Maavalitsuse saalis 10 detsember 2017



� Tegevuskeskuse töötajad ja juhatuse liikmed 
osalesidosalesidosalesidosalesid 11 seminaril Jänedal, Jõgevamaal, 
Harjumaal, Tallinnas, Viljandis, Raplamaal ja  

� 3 seminaril Hiiumaal. 

� Osaleti Eesti Maitsete Peipsi aasta avamisel 1. 
mail. 

� Korraldati PRIA töötajatele 2 paikvaatlust 
Hiiumaal. 

� Igakuiselt teostas paikvaatlusi ja seiret 
tegevuskeskus.



PRIA töötajad teostavad paikvaatlust 
Halulaeval ja Pitsu poes sügisel

PRIA seminar ja paikvaatlus 
jaanuaris



Peipsimaa maitsete aasta avamine Alatskivil 1. mail 2017



� 1.-2. veebruar 2017.a. toimus KÜSK 
vabaühenduste arenguhüppest toetust 
saanud projekti raames liikmetele 
koolituspäev Hiiumaal; 

� 21. 06. 2017 ja 19.12.2017.a. osales juhatus 
Eesti Leader Liidu liikmete üldkoosolekutel; 



1.-2. veebruar 2017.a. toimus Leader Liidu KÜSK projekti 
õppepäev  Hiiumaal



� Osaleti 2 rahvusvahelisel konverentsil:
• Tallinnas PMN energeetikakonverents ja 
• Parmas (Itaalia) EL geograafilise tähise 

maailmakonverentsil, Maainfo lähetusel).

� LEADER rahvusvaheliste projektide koosolekud 
toimusid Poris (Soome), Hiina RV ja Kreekas.  

� Hiiumaal võeti vastu külalisi: Rootsist, Norrast, 
Jaapanist, Soomest (pärandlaev Ihana), Ukrainast 
ajakirjanikud ning 14-18.september võeti vastu 
partnereid Kreekast.



PMN energeetikakonverents Tallinnas mais 2017



Parmas (Itaalia) Euroopa Liidu 
geograafilise tähise 
maailmakonverentsil 
Aprill 2017



Hiiumaa delegatsioon koos partneritega Poolast ja Soomest Hiinas, 
märts 2017



Leonidio piirkonna partneritega Kreekas 
traditsioonilisel kunsti- ja toidufestivalil, 
mis pühendet baklažaanile



� Hiiumaal võeti vastu külalisi: 

� Rootsist, 

� Norrast, 
� Jaapanist, 

� Soomest (pärandlaev Ihana), 

� Ukrainast ajakirjanikud ning 
� 14-18.september võeti vastu partnereid 

Kreekast.



Kreeka partnerid Hiiumaal 
september 2017



Laste nägemus värske õhuga 
Hiiumaast

Metsikult mõnus Hiiumaa Tallinnas 
SÖÖMA messil



� Liikmetele korraldati õppereise:

� Gotlandile (Rootsi) 23.-28. aprill 2017 PRIA ja 
HKK projektid 

� Põhjamaade MN toel Blekinge Biosfäärialale 
Rootsis 15-19. mail ja 

� 4-6. september Vidzeme Biosfäärialale Lätis

� 17-19. oktoobril Brüsslisse Tunne Kelami 
kustsel



Gotlandi õppereisil lambaviiuli talus, siidritööstus, trühvlisalus, vaarika ja 
sparglitalus



4-6. september Vidzeme Biosfäärialal Lätis: grupp 
Vidzeme tamme all, kanepit kaarutamas, shitake
seene kasvatuses



Brüsslis koos Tunne Kelamiga



� Eesti-sisesed õppereisid Kohaliku toidu 
projektist: 

� Saaremaale 8-10. september ning 

� võeti vastu Peipsiveerelt 6-8. aprillil; 
� Läänemaa ja Pärnu partnereid 22. juunil; 

� 13.-14.09.2017 Rohelise Jõemaa 
tegevusgrupp,



Saaremaal



� Kohalik toit kättesaadavaks (koostöö 
Läänemaa ja Pärnumaaga); 

� Kohalik toit nähtavaks (koostöö Hiiukalaga); 

� lõpetatakse rahvusvahelised ettevalmistavad 
projektid Meretraditsioonide kaasamine 
piirkondlikuks brändimiseks; 

� Biosfääri programmialade koostöö 
(Kreekaga); 

� Koostöö Hiina RV maapiirkondadega (koostöö 
Soome, ja Poolaga).



� Väike lihalaat koostöös Orjaku külaseltsiga 22 
juuni; 

� Hiiumaa toidu- ja kunstinädala raames Piknik 
valges ja 

� Halulaeva veeskamise meresõidu töötoad ning

� Jõululaada uus kujundus.  

� Ettevalmistamisel : Rural Flavours (koostöö Soome, 
Küprose, Hispaania, Horvaatia, Portugaliga); 

� Turundusturismipaketid Hiinas ja kolmandatele 
riikidele ONE BELT (koostöö Soome ja Poolaga), 

� biosfääri programmialade koostöö (Kreeka). 



Lihalaat Orjakus





� Avalikkusele korraldati 2 seminari Hiiumaal (sh 
riigihangete ning koostöös Keskkonnaametiga BPA 
aastapäevaks).

� eesti süldi seminarid (Puhu Ristil ja Saidafarmis), 

� anti välja Eesti sülti tutvustav voldik.

� Koostööd on tehtud Hiiumaa COOPiga süldi 
geograafilise tähise juurutamiseks.

� 2017 esitati ja saadi rahastus PRIA meetmesse 1.1 
teemal munad ja piim, mille läbi viimine jääb 2018 
aastasse. 





� Hiidlaste Koostöökogu veebis 
www.kogu.hiiumaa.ee kajastatakse uudiseid 
ja sündmusi ning LEADER programmi 
kajastavaid teateid. Veebiinfo sisestatakse 
kahes keeles – eesti ja inglise. Info ja 
teavitused laiale avalikkusele avaldatakse veel 
sotsiaalmeedias FB lehel Hiiumaa heaks ja 
Friends of LEADER approach. 

� Tegevuskeskus haldab kahte listi: 
teavitus@kogu.hiiumaa.ee, ja 
juhatus@kogu.hiiumaa.ee



� 2018 aastal avanesid 2 taotlusvooru 05. -16. 
veebr. 2018

� Meede 3 "Uuenduslik kogukond" (meetme 
maht 75 000 eur)

� Meede 4 "Arengukoostöö"  (meetme maht 90 
000 eur)

� (Meetmed on plaanis avada ka 2019 a)



� piirkondlik koostööprojekt Kohalik toit kohalikule toidulaualeKohalik toit kohalikule toidulaualeKohalik toit kohalikule toidulaualeKohalik toit kohalikule toidulauale, 
partnerid Läänemaa ja Pärnumaa tegevusgrupid. Lisandus 
Jõgevamaa

� piirkondliku koostööprojekt Kohalik toit nähtavaks Kohalik toit nähtavaks Kohalik toit nähtavaks Kohalik toit nähtavaks Hiiukalaga 
koostöös

� Piireületav kohaliku toidu ja mainekujunduse koostööprojekt 
RuralRuralRuralRural FlavoursFlavoursFlavoursFlavours (Piirkondlikud maitsed), partnerid Soome, 
Horvaatia, Hispaania, Küprose ja Portugali KTGd

� Piireületav koostööprojekt ONE BELT: Maaturismi pakettide Maaturismi pakettide Maaturismi pakettide Maaturismi pakettide 
välja töötamine kolmandate riikide külastajatelevälja töötamine kolmandate riikide külastajatelevälja töötamine kolmandate riikide külastajatelevälja töötamine kolmandate riikide külastajatele, partnerid 
Soome, Poola KTGd.

� Piireületava koostööprojekt Biosfääri programmialade Biosfääri programmialade Biosfääri programmialade Biosfääri programmialade 
koostöökoostöökoostöökoostöö, partneriks Kreeka 



� Läbi viiakse PRIA teadmussiirde meetmest 
rahastatud teabepäev piima ja munatootjatele 
uute toodete välja töötamiseks ja 
loomatervishoiu teemadel

� Viiakse läbi õppereisid ettevõtjatele 
projektidest ONE BELT ja Rural Flavours

� Osaletakse Hiiumaa toidu ja kunstifestivali 
korraldamisel. 



� www.kogu.hiiumaa.ee


