ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Üldkoosoleku toimumise aeg: 27. juuni 2022.a kell 16.00–17.30
Üldkoosoleku toimumise koht: Asva viikingiküla odrakoda, Saaremaa
Vastavalt osalejate nimekirjale osales ühingu 91 liikmest 33 (Osalejate nimekiri on protokolli lisa 1).
 Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Koit Kelder ja protokollijaks Sulvi Munk.
Päevakord:





Meede 4 01.-07.06.2022 taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine;
2021. aasta majandusaasta aruande tutvustamine;
2022 taotlusvoorude informatsioon;
Ühisprojekti esitamine Meetmesse 3 - noorte ettevõtlikkuse ja rahatarkuse suurendamisele
suunatud projekt;
 Saaremaa kultuurifestival Bornholmil - Sild jälle kokku - Meede 3 projekti ülevaade;
 TÜH Ehtne Saaremaa liikmetele ettepaneku tegemine liikmelisuse üleandmiseks;
 Muud teemad.
Koosolek kinnitas ühehäälselt päevakorra. Erapooletuid ja vastuhääli polnud.
1) Meede 4 01.-07.06.2022 taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine;
Tegevjuht andis ülevaate taotlusvoorust – käesolev Covid voor (meede 4) oli juba neljas ja taotlusvoor
oli avatud 01.06-07.06.2022. Peale tehnilist kontrolli suunati hindamisele 15 taotlust.
Hindamiskomisjoni koosolek toimus 27.06.2022. Üldkoosolekule näidati e-prias genereeritud taotluste
paremusjärjestust.
Terje Aus tutvustas hindamiskomisjoni liikmeid ning rahatuse ettepaneku saanud taotluste sisu.
OTSUS: Võttes aluseks hindamiskomisjoni protokolli kinnitada 2022. aasta meetme 4
(taotlusvoor 01.06-07.06.2022) projektitaotluste paremusjärjestus ja teha ettepanek PRIA-le iga
projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
Otsuse poolt hääletas 33 liiget, erapooletuid ja vastu hääletanuid ei olnud.
2) 2021. aasta majandusaasta aruande tutvustamine;
Tegevjuht tutvustas osalejatele ühingu 2021. aasta tulemiaruannet. Majandusaasta aruanne saadetakse
liikmetele elektrooniliseks kinnitamiseks koos audiitori aruandega kohe peale selle valmimist.
3) 2022 taotlusvoorude informatsioon;
Sügisel planeerime Leader taotlusvoore korraldada järgmiselt:
MEEDE 1:
– taotlusvoor 12.-20.september 2022
- minimaalne toetus 3000€
- maksimaalne toetus 200 000 €
- omaosalus äriühingutele 40%

MEEDE 2:
- taotlusvoor 12.-20.september 2022
– minimaalne toetus 4000 €
- maksimaalne 50 000 €
- omaosalus 10%
MEEDE 4 / COVID-MEEDE:
- taotlusvoor oktoobris
– minimaalne toetus 2000 €
- maksimaalne 8 000 €
- omaosalus 60%
4) Ühisprojekti esitamine Meetmesse 3 - noorte ettevõtlikkuse ja rahatarkuse suurendamisele
suunatud projekt;
Soovime esitada meetme 3 raames PRIAle ühisprojeki Rahatargad käbid.
EESMÄRK: Pakkuda Saare maakonna noortele praktilises ettevõtlusõppes osalemise kogemust,
rahatarkuse ja majandusalaste teadmiste omandamise võimalust ning toetada
ettevõtlusõpetajaid/juhendajaid, ühtlustada õpetamise kvaliteeti haridusasutuste ja ettevõtjate
koostöös.
TEGEVUSED:
- Rahatarkade noorte klubi (loengud, töötoad, kohtumised jne)
- Mini-ajujahid
- Ettevõtete külastused
- Rahamängud
- Õpilasfirmade konkurss Saaremaa Päike
- Leiutajate konkursid
- Pop-up inkubaatorid
- Häkatonid/laagrid
PROJEKTIPARTNERID: SKK (taotleja), SAK, Saaremaa vald ja Muhu vald.
Koostööpartnerid: Saaremaa Noorsootöö Keskus (avatud noortekeskused), maakonna
haridusasutused, MTÜ Härjapõlvik, Töötukassa, Raamatukogud, ettevõtted.
OTSUS: Kiita heaks kohaliku tegevusgrupi ühisprojekti taotlus Rahatargad käbid esitamine
meetme 3 raames küsides projektis ettenähtud tegevusteks toetust 100 000 €.
Otsuse poolt hääletas 33 osalejat, erpooletuid ega vastu hääletanuid ei olnud.
5) Saaremaa kultuurifestival Bornholmil - Sild jälle kokku - Meede 3 projekti ülevaade;
Ühisprojekt on üldkoosoleku liikmete poolt heaks kiidetud ja ka PRIAsse esitatud. Projekti juht
Jaanika Tiitson tutvustas liikmetele sügisel Bornholmil toimuva kultuurifestivali täpsemat kava
ning saarlaste osalust festivali tegevustes.

6) TÜH Ehtne Saaremaa liikmetele ettepaneku tegemine liikmelisuse üleandmiseks;
TÜHil oli 12 asutajat/liiget sh SKK. Asutamistasu 700€ liikmelt.
TÜH-i faktiline tegevus lõppenud 31.12.2020 lõpu seisuga.
Omakapital -7293€ sh laen SKK-lt -5337,50€, vahe -1955,50€.
Juhatuse seisukoht on, et TÜH loodi EHTNE märgise ja võrgustiku arendamiseks.
TÜH-i käivitatud EHNE esindus ja esitluspind on ennast sisulises plaanis 111% õigustanud.
TÜH-i tegevuse tulem on kogu võrgustiku hüvanguks.
TÜHi likvideerimisel ei saaks ükski liige mitte sentigi oma algsest panusest tagasi.
Kas TÜH on vaid liikmete äririsk või jagab vastutust ka võrgustik?
Seadus ja TÜH-i põhikiri võimaldab liikmelisuse üleandmist. Üleandmise ja vastuvõtmise tingimused
lepivad üleandja ja vastuvõtja omavahel kokku (juhatuse ettepanek 400€).
OTSUS: Teha TÜH Ehtne Saaremaa liikmetele ettepanek liikmelisuse üleandmiseks SKK-le.
Ettepaneku jõustamiseks vajalik vähemalt 10 liikme nõusolek.
Otsuse poolt hääletas 33 osalejat, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.
7) Muud teemad
Terje Aus andis ülevaate planeeritavast Saaremaa Aasta küla valimisest ning kutsus kõiki üles
valmistuma oma küla kandidatuuri esitamiseks.
Kohapealt algatatud teemasi ei olnud.
Allkirjastatud digitaalselt
-------------------Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Allkirjastatud digitaalselt
-------------------------------Sulvi Munk
Protokollija

