Päevakorrapunkt pandi hääletusele:
Poolt 14 häält
Vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsustati laenu juurde võtta 200 000 krooni.

Päevakorra punkt 2
Projekti “Põhja-Läänemaa turismivõrgustiku arendamine”
Ülevaate toimunust tegi juhatuse esimees Lilian Saage
Vallavanematega on saadud kokku kahel korral: 14.04 ja 17.08
Ringreisid toimusid: 15.09 Põhja-Läänemaal, 23.09 Lääne- Harjumaal
Põhja-Läänemaa seminar toimus 30.septembril
Lääne-Harjumaa turismiseminar toimub homme 14.10.2010 Kopli Madise talus algusega
kell 16.00
Ühisseminar plaanis 10-11.november Lepiku talus

Päevakorrapunkt 3
Saate “mina elan siin” pakkumine
Telesaate kontseptsioon (Eesti kohalik elu, ettevõtlus, kultuur, turism)
Pealkiri: „Mina elan siin“, saatejuht: Grete Lõbu, eetriaeg: alates jaanuar - aprill 2011.
Hooajaline ajastamine: 14. saadet, Telekanal: ETV, saate pikkus: 30 min.
Hind: 55 000.- koos km-ga
Otsustati läbirääkimisi pidada ettevõtjatega, kellele teha ettepanek osalustasu maksta

Päevakorrapunkt 4
Kolmanda vooru projektide jaotus + arutelu
Sisulisele hindamisele edastati 48 taotlust.
Taotlused jagati hindajate vahel vastavalt põhimõttele, et olles seotud mõne meetme
taotlusega, selles meetmes taotlusi hinnata ei saa.
Hindaja taandab ennast kõigist sama tegevuse projektide hindamisest (näiteks 2.3 või 1.1)
Lääne-Harju Koostöökogu taotlused III taotlusvoorus:
Sädeinimeste motivatsiooniprogramm – 200 000.Kohaliku võimu ja kolmanda sektori koostöö parendamine
Piirkonna turundamise projekt
Otsustati esitada taotlus sädeinimeste motivatsiooniprogrammiks, turundamise projektiks
(trükiseks) , mille puhul uurida võimalusi esitada taotlus EASi. Leader meetmesse esitada
taotlus kohaliku võimu ja kolmanda sektori koostöö parendamiseks
Hindamiskoosolek 03.novembril, projektide külastus 31.oktoober. Külastuse puhul
Päevakorrapunkt 5
Kohapeal algatatud teemad
• Kodulehekülje arendamine
Taotluse alusel www.vomentaga.ee kodulehte arendada EI SAA
Hetkel eelarves raha kodulehe arenduseks pole

Ettepanek: kirjutada sisse 2011 eelarvesse vajalik summa ja teha kodulehekülg
jaanuar 2011.a.
Otsustati 2011 aasta rakenduskavas ette näha kodulehekülje arendamiseks vajalik
summa.
• Sädeinimeste reisid: Kirde-Eestisse 16-17.oktoober, Lõuna-Eestisse 19-20.
november
• HOLi poolt kokku kutsutud koolitus 18.oktoober
• Raamatupidamise koolitus Eve Loode eestvedamisel – 30.oktoobril
• Kodanikuühiskonna konverents 09.11.2010
• Komandeering Belgiasse ja Luxembourgi 29.11 – 03.12 (Lilian Saage)
• Detsembris ja jaanuaris vajalik kokku kutsuda üldkoosolek ning läbi viia infopäevad
Keila valla taotlejatele.
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