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Projekti nimi
Harju Leader tegevusgruppide ühistegevused
1. Projekti mõju
1.1 Projekti põhjendatus ja seos Nelja Valla Kogu strateegiaga
MTÜ Nelja Valla Kogu strateegias on sõnastatud, et NVK peamine eesmärk on maaelu edendamine läbi Leader-meetme
rakendamise. Täiendavalt on aga tegevusgrupi liikmed, sh kõik omavalitsused leidnud, et NVK peaks võtma senisest
aktiivsema rolli piirkondlikus arendustegevuses, dubleerimata seejuures eksisteerivate struktuuride (nt Harju Ettevõtlusja Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit) funktsioone. Peamiseks väljundiks on temaatiline koostöö erinevate
partneritega.
Käesolev projekt panustab NVK strateegias toodud valdkondade arengusse maakondlikul tasandil
• Kohalik toit – kättesaadavus, kaubamärk jms
• Turism – piirkonna tutvustamine, ühisturundus
• Kompetentside tõstmine (koolitused ja õppereisid meetme nr 2 raames)
Projekt aluseks on Nelja Valla Kogu (NVK), Ida-Harju Koostöökoja (IHKK), Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) ja Lääne-Harju
Koostöökogu (LHKK), strateegiad aastateks 2014-2020 ja Harjumaa Leader tegevusgruppide 05. november 2015 sõlmitud
koostöökokkulepe, mille eesmärgiks on teha koostööd järgmistes valdkondades
• kohalik toit;
• turism (sh kohaturundus);

• ettevõtlus ja elukeskkond.
Projekti eesmärk: Harjumaa Leader tegevusgruppide ühistegevuste ja kogemuste jagamise tulemusel on suurenenud
ettevõtjate ja mittetulundusühingute sünergia ja aktiivsus ning teadlikkus Leader meetmest ja koostöövõimalustest.
Projekt on oluline Harjumaa kohalike tegevusgruppide ressursside säästlikuma kasutamise ning projektis osalevate
valdkondlike sündmuste abil laiapõhjalisemate, maakonnaüleste võrgustike tekkele kaasaaitamise seisukohalt
1.2 Projekti panus meetme indikaatorite, väljundite ja sihttasemete täitmisesse
Projekti otsene panus strateegia meetmete indikaatoritesse, väljund ja sihtasemete täimisse realiseerub projektis
osalejate edukate taotluste toel.
Projekti mõju: Harjumaad ühendavate tegevuste elluviimine toetab teadlikkuse ja ettevõtlikkuse arengut
1.3 Projekti jätkusuutlikkus
Tegevusgruppide vaheline koostöö jätkub peale projekt vastavalt kirjalikule koostöökokkuleppele ehk edendatakse
ühiselt edasi tegevusgruppide jaoks olulisi valdkondi: kohalik toit, turism (sh kohaturundus), ettevõtlus ja elukeskkond.
Võimalusel jätkatakse ühiseid tegevusi LEADER toetuse või mingi muu rahastusallika jätkuprojektina.

1.4 Koostöö
Projekti elluviimisesse plaanitakse kaasata Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus, kellel on pikaajaline kogemus projektis
märgitud tegevuste elluviimisel. Koostööprojekti eesmärgiks on aidata kaasa kontaktide vahetamisele ning sünergia
loomisele, et piirkonna organisatsioonidel ja aktiivsetel inimestel tekiks huvi ja võimekus ühiseid tegevusi planeerida.
1.5 Uuenduslikkus
Käesolevas projektis planeeritud tegevuste mõju ületab tegevusgruppide piire ning ühine arendamine aitab kaasa
kompetentside ja ettevõtlikkuse ühtlasemale arengule Harjumaal. Lisaks on tegevusgruppidel erinevat valdkondlikku
kogemust ja oskusteavet, mida on ühiselt otstarbekam kasutada.
2. Projekti tegevused või objekt
2.1. Projekti tegevused
Koostööprojekti raames on planeeritud järgmised tegevused:
1) Korraldatakse ühe kuni kolme päevased inspiratsiooniväljasõidud (projekti perioodil kokku 6 väljasõitu) nii
tegevusgruppide piirkondadesse kui ka väljapoole. Väljasõitude peamiseks eesmärgiks on kogemuste vahetamine ja
inspireerimine: külastatakse temaatilist huvi kandvaid objekte ja ettevõtteid (nt turism,kohalikud toidutootjad jms).
Lisaks pööratakse tähelepanu omavahelisele sünergia tekitamisele. Sihtgrupp: vabaühendused, ettevõtjad, kohalikud
omavalitsused (kolme sektori koostöö). Märksõnad: inspireerimine, sünergia, kogemuste ja oskusteabe vahetamine.
Kolme sektori koostöö süvendamine. Kontaktide loomine. Eesmärgiks on tõsta vabaühenduste ja ettevõtjate
ettevõtlikkust. Kaasatakse kohalik omavalitsus kui kohalikku ettevõtluskeskkonda mõjutav osapool.
2) Arenguseminari korraldamine aastatel 2018 ja 2019, kus tutvustatakse LEADER põhimõtete olemust, põnevaid
projektialgatusi, esitalatakse edulugusi ja tunnustatakse silmapaistvaid organisatsioone ning nende tegevust.
Märksõnad: Leader lähenemise põhimõtted, koostöö, ühistöö, tunnustamine. Sisulised teemad ja ettekanded.
3) Koostööprojekti käigus kogutakse ja jagatakse elluviidud projektide kohta: koostatakse ja avaldadatkse vide ja
trükimaterjal. Lisks osaletakse ühiselt messidel ja turundustegevustes, et ühiselt turundada Harjumaad kui suurepärast
külastus ja elukeskkonda.
2.2 Projekti kasusaajad ja sihtrühm
Projekti kasusaajateks on NVK piirkonnas tegutsevate ettevõtete, vabaühenduste ja kohalike omavalitsuste esindajad,
kes saavad võimaluse osaleda väljasõitudel, arenguseminaridel ning turundussündmustel.
2.2 Projekti eelarve

EELARVE
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KULUD
PARTNERITE ÜHISED TEGEVUSED
OTSESED KULUD

Inspiratsioonisõidud

Tegevuse
elluviimise aeg
(aasta ja kuu
täpsusega)
Maksumus Maksumuse selgitus
september 2017Korraldatakse nelja tegevusgrupi
september 2019
4000 osalejatele kokku 6 väljasõitu

Arenguseminaride korraldamine

2018, 2019

Piirkonda ja elluviidud projektide
tegevusi tutvustavate
turundusmaterjalide koostamine,
turundusüritustel osalemine

2018, 2019

Projekti tegevus

2 arenguseminari esinejate tasu, ruumi rent
3000 ja toitlustus
Koostatakse ja avaldatakse video- ja
meediamaterjalid. (artiklid jms) Lisaks
osaletakse ühiselt messidel ja muudes
turundustegevustes, et tutvustada ühiselt
tegevusi
Harjumaal.
7500

Projekti tegevus

Kavandatav
eelarve

NVK

LHKK

PHKK

IHKK

Inspiratsiooni väljasõidud

16 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Arenguseminaride korraldamine

12 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Piirkonda ja elluviidud projektide tegevusi
tutvustavate turundusmaterjalide koostamine,
ühine messidel osalemine

33 000

7 500

7 500

7 500

10 500

Projekti kogukulud

61 000

14 500

14 500

14 500

17 500

Omafinantseering

6 975

1 450

1 450

1 450

2 625

Taotletav toetus

54 025

13 050

13 050

13 050

14 875

2.3 Projekti elluviiva organisatsiooni kirjeldus, kogemused projektide elluviimisel
Harjumaa Leader tegevusgrupid on 2016 aastal korraldanud
• 01.04.2016 Äriplaani koostamise koolitus
• 25.04.2016 Põhja-Eesti
kohaturundussündmus
• 26.04.2016 Ettevõtjate ühisturunduse seminar
• 04.05.2016 Hindajate koolituspäev

mitmeid ühiseid sündmusi:

TAOTLEJA KINNITUS
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Kinnitan, et esitatud andmed on õiged ja garanteerin projektitaotluses esitatud omafinantseeringu.
Kinnitan, et saades projektile MTÜ Nelja Valla Kogu heakskiidu, kohustun projekti mitteesitamisest
PRIA-le teatama 1 kuu möödudes peale Nelja Valla Kogu positiivse otsuse saamist info@4kogu.ee
PRIA poolsete täpsustavate küsimuste korral taotluse dokumentatsiooni kohta kohustun sellest teavitama ka
Nelja Valla Kogu.
Enne PRIAle kuludeklaratsiooni esitamist kohustun esitama kuludeklaratsiooni koos kõigi
kuludokumentidega tegevusgrupile kontrolliks e-pria vahendusel
Kinnitan, et olen teadlik teavitusnõuetest ja objektide tähistamisnõuetest
Kohustun Nelja Valla Kogu teavitama projekti tulemuslikkusest peale projekti elluviimist selleks
ettenähtud korras ning vajadusel esitama täiendavaid seireandmeid ning fotosid objektidest/üritustest
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged ja garanteerin projektitaotluses esitatud omafinantseeringu.

Taotleja esindaja nimi ja allkiri /digitaalselt/
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