KOOSTÖÖLEPING
Mecklenburg-Vorpommern e.V Põllumeeste Liit
keda esindab
president
härra Rainer Tietböhl
ja
Eesti Põllumeeste Keskliit
keda esindab
president
härra Juhan Särgava
sõlmivad koostöölepingu, väljendades oma valmisolekut maaelu- ja põllumajanduse
valdkonna alase koostöö jätkamist eesmärgiga aidata kaasa mõlema maa eespool
nimetatud sektori jätkusuutlikkuse arengule, keskkonnasäästlikule tegevusele ning
innovaatiliste lahenduste levikule ning rakendusele.
Ühtlasi soovivad pooled tegutseda mõlema maa põllumeeste esindusorganisatsioonide
tõhususe parendamise suunas.
I. Koostöö valdkonnad
Mecklenburg-Vorpommern e.V. Põllumeeste Liit ja Eesti Põllumeeste Keskliit teevad
koostööd järgnevates valdkondades:












Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika küsimustes konsulteerimine ja
ühisseisukohtade väljatöötamine;
põllumajanduse ja maaelu arendamise praktiliste kogemuste vahetus;
põllumajandusliku- ja maaelu arenduse nõuandesüsteemi tegevuse kogemuste
vahetus;
bioenergia tootmine ja rakendamine;
ühistegevuse arendus ahelas - tootmine-töötlemine-turustus;
ökoloogilise majandamise ja tootmise arendus;
noortalunike ja põllumajanduse erialade õpilaste delegatsioonide vahetus;
põllumajandusliku praktika võimaluste leidmine;
organisatsioonide tegevuste arendus liikmete huvide paremaks esindamiseks ja
kaitsmiseks;
all-organisatsioonide ja liikmete omavaheliste otsekontaktide arendus;
meedia ja infolevi arendamine.
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II.


Kohtumised Mecklenburg-Vorpommern e.V. Põllumeeste Liidu ja Eesti
Põllumeeste Keskliidu juhtide, põllumajanduspoliitikute ja asjaomaste
organisatsioonide tippjuhtidega;



Informatsiooni ja kogemuste vahetamine koolituste ja seminaride vormis nii
Mecklenburg-Vorpommern e.V. Põllumeeste Liidus (Saksamaal) kui ka Eesti
Põllumeeste Keskliidus (Eestis);



Eesrindlike ettevõtete/asutuste külastamine (põllumajanduslikud tipp-ettevõtted,
mahetootjad, bioenergia-ettevõtted, põllumajandussaaduste töötlemisettevõtted,
meedia-asutused);



Erialaspetsialistidega, äriettevõtete juhtidega kohtumised, konsultatsioonid
vastavate teemade edasiarenduseks;



Äri- ja kultuuriliste delegatsioonide vahetus;



Ekspertide vahetus;



Põllumajandusnäitustest (MELA, Tartu Kevadmess) osavõtt;



Osalemine/esinemine poolte põllumajanduse ja maaelu alastel konverentsidel;



Põllumajanduspraktika võimaluste leidmine nii Eesti kui ka MecklenburgVorpommern e.V. Põllumeeste Liidu liikmete parimates
põllumajandusettevõtetes;



Jooksev informatsiooni vahetus elektroonsel teel või muu meedia vahendusel
(ajalehed).

III. Finantseerimine
Osapooled kavatsevad, vastavalt oma eelarve piirides, jagada kulusid:
Mecklenburg-Vorpommern e.V. Põllumeeste Liit finantseerib organisatsiooni poolt
lähetatud isikute või ekspertide ametireisid Eesti Vabariiki
ja
Eesti Põllumeeste Keskliidu poolt lähetatud isikute või ekspertide viibimise kulud
Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal.
Eesti Põllumeeste Keskliit finantseerib organisatsiooni poolt lähetatud isikute või
ekspertide ametireisid Mecklenburg-Vorpommerni liidumaale
ja
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Mecklenburg-Vorpommern e.V. Põllumeeste Liidu poolt lähetatud isikute või ekspertide
viibimise kulud Eesti Vabariigis.
Iga majandusaasta alguses määravad partnerid kindlaks koostöö ulatuse, vastavalt
nende käsutuses olevatele eelarvevahenditele.
Koostöö lepingu perioodiks on planeeritud aeg: 11. september 2014 kuni 1.september.
2018

Saksamaal, 11. septembril, 2014

………………………………………..
Hr. Rainer Tietböhl
President
Meclenburg-Vorpommern e.V.
Põllumeeste Liit

………………………………………….
Hr. Juhan Särgava
President
Eesti Põllumeeste Keskliit

