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Ülevaade 2011 aasta eelarve kasutusest
2012 aasta rakenduskava arutelu
Hindamiskorra ülevaatamine
Töögruppide ülevaated

Päevakorrapunkt 1
Ülevaade 2011 aasta eelarve kasutusest
Ülevaate 2011 aasta eelarve kasutusest tegi tegevjuht Annika Jõks.
Raamatupidaja Agnes Reimets koostab jooksvalt ülevaatlikku tabelit, mille sisuga on igal
juhatuse liikmel võimalik tutvuda.
Päevakorrapunkt 2
2012 aasta rakenduskava arutelu
Juhatuse esimees Lilian Saage tutvustas 2012 aasta rakenduskava projekti.
Rakenduskava I meetme arutelu tulemusena tehakse üldkoosolekule järgmised
ettepanekud:
-I meetme eelarve jääb 2011 aasta rakenduskava tasemele, samuti ei muudeta KOV
omaosalust ja meetme määra ühele taotlejale.
-toimus arutelu põllumajandusliku koodi lisamise üle I meetmesse. Juhatusele saadetakse
tutvumiseks koodide tabel.
II meetme arutelu tulemusena tehti ettepanek üldkoosolekule
-rohkem toetada programmilisi taotlusi
- lisada rakenduskavasse soetuste % II meetmest-ettepanek 30%
-infopäevadel tutvustada teisi rahastamise võimalusi
-ettepanek vähendada 2012 aastal II meetmes jagatavat summat 18 000 euro võrra.
Kokku jagada 2012 aastal II meetmes 90 000 eurot
- maksimaalne toetuse summa jääb samaks võrreldes 2011 aastaga mis on 6500 eurot

taotluse kohta.
III meetme arutelu tulemusena tehti ettepanek üldkoosolekule
- suurendada 2012 aastal meetmes jagatavat toetust 18 000 euro võrra. Kokku jagada III
meetmes 2012 aastal 180 000 eurot.
-suurendada maksimaalset toetust ühe taotluse kohta 35 000 euroni.
- võimalusel kasutada toetuse vähendamise % ettevõtlusest lähtuvalt, ettepaneku
võimalikkust arutada Priaga
meede IV 2012 aasta rakenduskava summa jätta samaks võrreldes 2011 aasta
rakenduskavaga- kokku 216 000 eurot.
- suurendada toetuse summat ühe taotluse kohta kuni 60 000 euroni
Lähtuvalt sellest, et 2012 aasta lõpuks peab olema jagatud 80% kogu 2010-2013
eraldatavast toetussummast teha ettepanek üldkoosolekule avada taotlusvoorud
järgnevalt:
3.-13 veebruar - avanavad I, II, III, IV meede
30.aprill-09.mai - avanevad I ja II meede
17.-27.august- avanavad I, II, III meede
Infopäevad toimuvad eelnevalt taotlusvooru avanemisele:
14.jaanuar
14.aprill
02.august
Päevakorrapunkt 3
Hindamiskorda teha väikesed parandused:
-tehnilise hindamise ülevaatuse aega pikendada 15 tööpäevani kaasates eksperte
-hindamiskorda lisada selgitav tekst aritmeetilise tehtega taotluse lõpliku punktisumma
moodustumisest
Päevakorrapunkt 4
Ülevaate kodulehe töögrupi tööst tegi tegevjuht Annika Jõks
Väljavalitud hinnapakkumised saadetakse koos ettepanekuga juhatuse e-mailidele
Üldkookolekule saadetakse ettepanek rakenduskava muutustest ja hindamiskorra
muutustest 23. novembril
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