UUDISKIRI
Tere tulemast tutvuma LHKK uudiskirjaga nr 1/2013
Seekordses uudiskirjas anname lühiülevaate LHKK 2013 I poolaasta plaanidest.
Head lugemist!
12. 01. Info- ja koostööpäev
Riispere Kultuurimajas kell 11.00-15.00, vaata kava siit
15.-17.02.2013 mess TOUREST
Juba kolmandat korda osaleb Lääne-Harju Koostöökogu osaeksponendina turismimessil „Puhka Eestis“
näitusehallis. Tänavu esindab Lääne-Harju Koostöökogu Loode-Eesti turismipiirkonda koos oma
piirkonna turismiettevõtjatega: Padise Klooster, Padise Mõis, Puuna Öömaja, Lootuur, Kallaste Talu,
Safari Seiklused, Keila Joa Mõis, Vihterpalu Mõis, Harjumaa Muuseum. ..
Valmimas on Loode-Eesti turismikaart, domeenis www.loode-eesti.ee
piirkonna virtuaalsed tuurid.

on peatselt võimalik leida

Siinkohal on LHKK-l üleskutse, kes veel soovivad osaleda turismimessil, andke märku! Sarnaselt
eelmistele aastatele koondame ka sel korral info- ja reklaammaterjale, mida oma pinnal
messikülastajatele jagame.
17. jaanuaril toimub Tallinnas, Sirge tn 2, kell 14.00 koosolek, kuhu ootame kõiki huvilisi, kes soovivad
ise messil osaleda. Küsimuste korral palun võtke kontakti info@vomentaga.ee
30. jaanuaril, kell 16.00-18.00 (jätku) koolitus „Lääne-Harju valdadevahelised, kogukonna arengut
toetavad ühisprojektid - ideed, vajadused, võimalused, teostus.“
Koolitusele on oodatud info- ja koostööpäeval moodustunud projektimeeskonnad, aga ka osalejad, kes
soovivad leida oma projekti-ideele mõttekaaslasi.
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JUHATUSE KOOSOLEKUD
07. detsembril toimus LHKK juhatuse koosolek, kus peamiselt arutleti, kuidas minna edasi piirkonna uue
strateegia koostamisega.
Koosoleku protokolli leiad siit.

ÜLEVAADE LHKK 2013 TEGEVUSKAVAS PLANEERITAVATEST SÜNDMUSTEST I KVARTALIS
Juhatuse koosolek 04.veebruaril; 04. märtsil
Taotlusvoor 04.02-13.02
Tehniline hindamine 14.-27. veebruaril, investeeringutoetuse taotlejate objektide külastamine
16. märtsil. Taotlejate kuulamine 18. märtsil. Hindamiskoosolek 20. märtsil, taotlejatele
taotlusvooru teatiste koostamine ja edastamine 21. märtsil
MTÜ-de Ümarlaud 21. veebruaril
Õppereis Mulgi Arenduskoja piirkonda
Projekti“ Ettevõtlikkuse edendamine“ tegevused
Projekti „Lääne-Harju mikro- ja väikeettevõtjate ettevõtluspädevuse ja kompetentside tõstmine“
I koolitusmoodul
Lääne-Harju Ettevõtluspäev 2013

KOOSTÖÖPARTNERITE UUDISED
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse uudiskirjad http://www.heak.ee/koik-uudised
Maamajanduse infokeskus Maainfo uudised
Harju Maavalitus ja HOL on valmistumas Helsingi Mardilaadaks
Lääne-Harju koostöökogu piirkonna huvilistel on võimalk taotleda vahendeid turundustegevuse
toetuseks 2013 aasta taotlusvoorudest. Vaata Helsingi Mardilaada lisainformatsiooni.

Kõik Lääne-Harju Koostöökogu liikmed, taotlejad ja koostööpartnerid on oodatud kajastama järgmises
Uudiskirjas oma organisatsiooni infot ja tegevusi. Avaldamiseks palume saata info e-posti aadressile
info@vomentaga.ee
Kui oled korraldamas üritust, kuhu ootad osalema inimesi kogu Lääne-Harjust ja kaugemaltki, siis anna
meile sellest teada ja me lisame teate oma kodulehele. Üritusest saad teada anda e-posti teel
info@vomentaga.ee.

Facebook Page Lääne-Harju Koostöökogu
koduleht: www.vomentaga.ee
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