
                                                                                                             
 

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  

 

ÜLDKOOSOLEK  nr.3       02.september 2021 

 

Toimumiskoht: Juba külaplats, Juba küla, Võru vald Võrumaa 

 

Koosoleku algus kell: 15:08, lõpp kell: 15:38 

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu liikmeid 53. 

Üldkoosolekul osalejad:  kohal 20 liiget, üldkoosolek on otsustusvõimeline  

Kutsutud: tegevjuht Kerli Kanger ja projektijuht Ülle Urbanik 

Koosoleku juhataja: Merike Prätz 

Protokollija: Ülle Urbanik 

 

PÄEVAKAVA: 

 

          1. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2022 kinnitamine 
          2. Muud küsimused ja informatsioonid 
 

Merike Prätz tutvustas üldkogu liikmetele päevakava ja esitas selle kinnitamiseks. 

Muudatusettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus. 

Otsustati: töötada  esitatud päevakava alusel 

(Poolt  20, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

1. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2022 kinnitamine 

     

Merike Prätz andis sõna tegevjuht Kerli Kangerile, kes andis ülevaate arengu strateegiasse 

sisseviidud muudatuste kohta. 

Üleminekuperioodi arengustrateegia elluviimiseks on Võrumaa Partnerluskogul koos 

taastekava vahenditega kokku üle 1,1 miljoni euro. Arengustrateegia uuendamiseks on alates 

mai kuust kuni augustini läbi viidud neli valdkondlikku ümarlauda (kogukond, ettevõtjad, 

turismiettevõtjad, juhatus ning arendustöötajad). Igas ümarlauas arutleti meetmetega seotud 

temaatikate üle. 

Hetkel kehtiva 2014 -2020 arengustrateegia meetmed on: 

Meede 1 Küla ja kultuuri meede 

alameetmed  1.1 Külakogukondade arendamine  

                      1.2 Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö; 

Meede 2 Ettevõtluse meede 

alameetmed  2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine  

                      2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine;  

Meede 3  Riigisisese – ja väliskoostöö meede 

    Arengustrateegia uuendamise protsessi tulemusena muutuvad Võrumaa Partnerluskogu 

arengustrateegia meetmed 2014 -2022 üleminekuperioodil järgnevalt: 

Meede 1 Kogukondlik areng 

 

 

 

 



                                                                                                             
 

 

Toetatavad tegevused: kogukonnale vajalike rajatiste  investeeringud; kogukonnale vajalike 

vahendite soetamine; ehituslik projekteerimine; muinsuskaitse eritingimuste koostamine; 

keskkonnamõjude hindamine; ehitusjärelvalve (koos ehitusega); külakogukondade avalikuks 

kasutamiseks mõeldud ruumide/hoonete ja rajatiste energiasäästlik remontimine, rajamine, 

ehitamine; kogukonnateenuste ja funktsioonide täitmiseks vajalikud investeeringud ja 

soetused; uuringud.  

Väikseim toetuse summa taotleja kohta ühes taotlusvoorus on 1 500 eurot ja maksimaalne 

toetuse summa taotleja kohta ühes taotlusvoorus on 60 000 eurot. 

 

Meede 2  

Alameede 2.1  Covid-19 kriisi mõju leevendamine  

Toetatavad tegevused: tootmishoone rekonstrueerimine, laiendamine või uue ehitamine;  

taristuinvesteeringud; tootmisega seotud masinate või seadmete soetamine; teenuse arendus, 

mis on suunatud Võrumaa PK tegevuspiirkonna elanikele; tootearendus mitme 

organisatsiooni koostöös; digitaliseerimine võimaldamaks nn kontaktivabu teenuseid; 

turismihooaja pikendamiseks vajalikud investeeringud; kvaliteedi tõstmiseks vajalikud 

investeeringud. 

Väikseim toetuse summa taotleja kohta ühes taotlusvoorus on 3 000 eurot ja maksimaalne 

toetuse summa taotleja kohta ühes taotlusvoorus on 40 000 eurot. 

 

Alameede 2.2 Väikeettevõtete arendamine 

Toetatavad tegevused: tootmishoone rekonstrueerimine, ehitamine; tootmishoone vastavusse 

viimine; taristuinvesteeringud; masinate ja seadmete soetamine; teenuse arendus, mis on 

suunatud Võrumaa PK tegevuspiirkonna elanikele (investeeringud, seadmed); patendid, 

kaubamärgid, kasuliku mudeli taotlemine; tööstusomandialaste uuringute tellimine. 

Väikseim toetuse summa taotleja kohta ühes taotlusvoorus on 3 000 eurot ja maksimaalne 

toetuse summa taotleja kohta ühes taotlusvoorus on 60 000 eurot. 

 

Meede 3  

Koostöö ja ühistegevuse arendamine 

Toetatavad tegevused: ühisturustamine; lairiba ühenduste parandamine; ettevõtjate 

tugisüsteemi loomine ja rakendamine; tegevuspiirkonna ülest tegevuste 

korraldamine/arendamine; põhitegevuseks vajalike vahendite ja seadmete soetamine;  

uuringud, analüüsid; infomaterjalid. 

Väikseim toetuse summa taotleja kohta ühes taotlusvoorus on 3 000 eurot ja maksimaalne 

toetuse summa taotleja kohta ühes taotlusvoorus on 40 000 eurot. 

 

Samast meetmest saab toetust taotleda riigisisesteks ja riigivälisteks koostööprojektideks 

konkureerimata teiste taotlejatega Võrumaa Partnerluskogu, milleks on eraldi eelarve 

maksimumtoetusmääraga kuni 50 000 eurot. Nimetatud projektid kinnitab Võrumaa 

Partnerluskogu üldkoosolek. 

Küsimusi ja muudatusettepanekuid ei esitatud. 

Merike Prätz tegi ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-

2022. Toimus hääletus. 

Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2022 
(Poolt  20, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

 



                                                                                                             
 

2.   Muud küsimused ja informatsioonid 

 

Tegevjuht Kerli Kanger andis ülevaate edasiste tegevuste ja võimaliku meetmete avanemise 

aja kohta. Taotlusvoorud avanevad arvatavasti 2022 jaanuaris. 

Alustatakse uuringuga  Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020 tulemuslikkuse 

hindamiseks, millisega soovitakse teada saada kuidas senine arengustrateegia on täitnud oma 

eesmärki. Uuringu raames on ettenähtud ka personaalsed intervjuud toetust saanud 

taotlejatega. 

Mait Mölder ja Eda Veeroja esitasid ettepaneku läbi viia mõned intervjuud ka toetust 

mittesaanud taotlejatega. 

Käimasolevatest Partnerluskogu projektidest loodetakse 2022 aastal lõpule jõuda projektiga 

"Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine NG kollaste akendega". Käesoleva aasta 

oktoobri kuusse on planeeritud koolitus turismiettevõtjatele. Kas ja kuidas see ellu viiakse, 

sõltub paljuski COVID viiruse levikust tulenevatest piirangutest. Kui koolitus projektist jääb 

ellu viimata, siis kasutamata toetus tuleb tagasi meetmete üldisesse eelarvesse ja jagatakse 

uute projektidele, see summa meie piirkonna jaoks kaduma ei lähe. 

 

Koosoleku juhataja:      Koosoleku protokollija: 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

Merike PRÄTZ      Ülle URBANIK 


