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Ajavahemik Tegevuse 
nr 

Tegevused 

oktoober 2014 1 Strateegia koostamise tegevuskava/ajakava kokkuleppimine 

oktoober-november 
2014 

2 23. oktoober üldkoosolekul tegevuskava tutvustamine ja kinnitamine 
03. november juhatuse koosolek- piirkonna laienemine- Paldiski linna liitumine tegevusgrupiga 

november 2014 3 Strateegia ettevalmistamise teavitustegevus (strateegia ettevalmistamisega seotud tegevuste teavitused LHKK 
kodulehel, kohalike omavalituste kodulehtedel ja ajalehtedes, teavitustekst Harju Elus, sotsiaalvõrgustikes jms) 

oktoober 2014- 
september 2015 

4 Strateegia ettevalmistamise meeskonna rollide ja vastutuse määramine, meeskonna liikmete värbamine.  
1. Projektijuht (osakoormus)  tähtajaline leping detsember 2014 -aprill 2015 
2. Meetmejuhid (kuni 3, osakoormusega) tähtajalised lepingud detsember 2014-august 2015 

november-detsember  
2014 

5 Strateegia elluviimise tegevuskava arutelu, tegevuskava elluviimiseks vajalike koolitustegevuste ja piirkonda 
käsitlevate uuringute vajaduse väljaselgitamine 

november-detsember 
2014 

6 Info edastamine kohalikes kanalites, tagasiside- siht ja sidusgruppidelt. 
Kokkuvõttev artikkel, mis sisaldab eelmise perioodi  strateegia eesmärkide täitmist ning saavutatud tulemusi,  
kohalike vajaduste kaardistamise kokkuvõtet, uuele strateegiaperioodile seatud  eesmärkide ja nende täitmise 
kirjeldust.  

november 2014-
märts 2015 

7 Vastavalt tegevusele nr 5 uuringud, koosolekud, koolitused, töörühmad . Strateegia tegevuskava elluviimiseks 
vajalike  kohalike sidusrühmade koolitustegevus ja asjaomast piirkonda käsitlevad uuringute teostamine.  Sisend 
strateegia rakendamisperioodi mõju- ja tulemusindikaatorite baastaseme ning sihttaseme kehtestamiseks. 

detsember 2014 8 Kommunikatsioonikava koostamine (selle alusel tegutsemine kuni strateegia valmimiseni) 

detsember 9 Partneri kaasamine strateegia koostamiseks (ekspert) 

jaanuar 2015 10 Piirkonna trükis/ajaleht, info edastamine sihtgruppidele 

jaanuar  2015 11 Strateegia rakendamise juhtimise- ja seiresüsteemi koostamine 

veebruar 2015 12 Meetmepõhiste võrgustike määratlemine, võrgustikuliikmete kaardistamine ja suhtluskanalite loomine.  

veebruar  2015 13 Strateegia rahastamiskava koostamine 

märts 2015 14 LHKK 2014-2020 strateegiadokumendi eelnõu avalikustamine, tagasiside.  Info edastamine kohalikes kanalites, 
tagasiside- siht ja sidusgruppidelt. 

märts 2015 15 Strateegiaseminar, ühistegevuste ja projektide kinnitamine 

aprill  2015 16 Üldkoosolek  LHKK 2014-2020 strateegiadokumendi kinnitamine, esitamine PÕM-i 

mai-september 2015 17 Uue strateegia rakendamise ettevalmistamine, kordade ja muude töödokumentide väljatöötamine 
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Jrk Toetatavate tegevuste eelarve Kogusumma Toetuse 

määr Taotletav toetus 

1 Otsesed personalikulud 27000 100% 27000 

2 Kaudsete kulude hüvitamine (kuni 15% otsestest personalikuludest) 4050,00 15% 4050,00 

3 Muud personalikulud 1000 100% 1000 

4 Kohaliku tegevusgrupi kontoriruumi parenduskulud 791 100% 791 

5 Kontoritehnika ja -mööbli soetamise kulud 1000 100% 1000 

6 Koolituse, seminari, teabepäeva ja muu ürituse korraldamise kulud 11 000 100% 11 000 

7 Uuringu tellimise kulud 5 000 100% 5 000 

8 Eksperthinnangu tellimise kulud 9 000 100% 9 000 

9 Teabematerjali koostamise ja väljaandmise kulud 3000 100% 3000 

10 Sõidukulud 1000 100% 1000 

11 Mootorsõiduki soetamise või liisimise kulud 0 0% 0 

 

KOKKU 
 

 62841  62841 


