UUDISKIRI
Tere tulemast tutvuma LHKK uudiskirjaga nr 2/2012
LHKK UUDISED
KEVADINE TAOTLUSVOOR
30. aprill -09.mai 2012 II taotlusvoor, avanevad I ja II meede
Meede I Investeeringuprojektide ettevalmistamine
Meede II Ühistegevuse ja kogukonna arendamine
Infopäev 14 aprill
Lääne-Harju Koostöökogu Leader - meetme rakendamise infopäev Lepiku talus.
Kava:
12.00 Tervituskohv
12.30 -12.35 Infopäeva avasõnad. Lilian Saage, LHKK juhatuse esimees
12.35 -13.30 Komistuskivid , apsud kordaminekud ja edulood. Abiks taotlejale. Praktikute vestlusringi
juhib Annika Jõks, LHKK tegevjuht.
 Äriidee toetus ja nõustamisvõimalused LHKKs ja EAS-is Triin Tohver, Triin Tohveri Hoburavi
OÜ.
 Kogukonna kaasamine ühistegevusse tugevama kodutunde loomine projektitegevuste abil.
MTÜ Vasalemma Eluterve Keskkonna Selts, juhatuse liige Taimar Tensbek
 Tegevuste planeerimine ja eelarve koostamine. Marje Suharov LHKK
13.30- 14.00 Vitamiiniamps
14.00 –16.00 Kogemuste jagamine ja mõttevahetus „Üheskoos on hõlpsam asju ajada“ Mõttevahetust
juhib Lääne-Virumaa MTÜ juhtide mentorklubi koordinaator Katrin Uudeküll
Mõttevahetuses käsitleme teemasid:
 Miks tegeleda suhtlusvõrgustike loomisega?
 Kus ja kuidas võrgustikke luua?
 Tunne inimesi ja räägi!

Infopäev on osalejatele tasuta, toetab LEADER programm
Registreerumine: info@vometaga.ee kuni 11.04.12.

LHKK poolt pakume tasuta nõustamist projektiideede analüüsiks, projektitaotluste ettevalmistamisel ja
koostamisel.
KOOLITUSED
10. aprill „Projekti planeerimine“ Kell 16.00-20.00 Vasalemmas
Registreerumine: info@vometaga.ee kuni 09.04.12.

24. aprill „Projekti juhtimine“ kell 16.00-20.00 Vasalemmas
Registreerumine: info@vometaga.ee kuni 23.04.12.

ÜRITUSTE ja SÜNDMUSTE EELINFO
Suvised mõttetalgud koos üldkoosolekuga Pedasel 8. -9. Juuni
27. mai Tegutsevale ettevõtjale „Äriplaani koostamine I osa“
07. juuni Tegutsevale ettevõtjale „Äriplaani koostamine II osa“
Osale mentorklubis
Marketingi Instituut ja EAS kutsuvad ettevõtjaid kohtuma ja kogemusi jagama mentorklubis Arsenal.
Harju-, Rapla- ja Järvamaad ühendav mentorklubi alustab tegevust juba 23. aprillil ning sooviavaldusi
liitumiseks oodatakse kuni 16. aprillini. Mentorklubis osalemine on ettevõtja jaoks tasuta. Rohkem
informatsiooni mentorklubi Arsenal kohta leiate aadressilt http://www.mi.ee/mentorklubi.
HEAK KOOLITUSED
Uus alustava ettevõtja baaskoolitus
Alanud on registreerumine uutele alustava ettevõtja baaskoolitustele. Koolitus annab vajalikud
baasteadmised oma ettevõtte käivitamiseks ja edukaks jätkamiseks. Kogu kursuse vältel toimuvad
individuaalsed konsultatsioonid ning koolituse käigus valmib kõigil osalejatel äriplaan.
30. aprillil algab eestikeelse koolitus.
08. aprillil algab venekeelse koolitus
Raamatupidamiskoolitusele on veel mõned vabad kohad
Jätkub osalejate registreerumine 17.-18. aprillil toimuvale ettevõtjate raamatupidamiskoolitusele.
Koolituse viib läbi õigus- ja raamatupidamisalaseid teenuseid osutava Punamoon OÜ juhatuse liige
Nadezda Bodrenkova, koolitus on vene keeles. Registreerumine toimub kuni 11. aprillini.
INFO: www.heak.ee
RAHASTUSVÕIMALUSED
Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil avanes annetuste kogumise ning praktilise arenduskava väljatöötamise
ja elluviimise taotlusvoor
Toetatakse projekte, mille eesmärkideks on vabaühendustes annetustest saadava tuluosa
suurendamine; annetuste rakenduskava elluviimise kaudu enamate annetajate kaasamine

vabaühenduste tegevuse toetamisse; annetustegevuse olulisuse teadvustamine ühiskonnas. Projekti
esitamise tähtaeg 19. aprill 2012 kell 15.00 Täpsemalt: http://blog.projektid.ee/kysk-annetuste-kogumine
SA Innovel avanes taotlusvoor meetmes “Tööelu kvaliteedi parandamine”.
Väiksematele äriühingutele ja FIEdele suunatud taotlusvoor meetmes “Tööelu kvaliteedi parandamine”
taotlusvooru raames toetatakse ettevõttes riskianalüüsi läbiviimist, mis sisaldab töökeskkonna
ohutegurite (nt. müra, vibratsioon, tolm) parameetrite mõõtmist, lisaks on võimalik suunata töötajaid
projekti raames ka vajadusel tervisekontrolli. Täpsemalt: http://blog.projektid.ee/innove-tooelu-kvaliteet
MISA projektid
Avatud on projektikonkurss kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemaliste ürituste ning materjalide
koostamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 12. aprill kell 16.00.
Projektikonkursi eesti keele õppe toetamiseks noortelaagrites projektide esitamise tähtaeg on 19. aprill.
Vabaühendustel on võimalus esitada ettepanekuid eesti keele õppe korraldamiseks ebapiisava eesti
keele oskusega töötajatele. Tähtaeg on 22. aprillil.
Õpilasmalevate projektikonkurss
Avatud projektikonkursi taotlejaks võib olla juriidiline isik või juriidilise isiku asutus. Taotlejal on võimalik
esitada üks taotlus, mille maksimaalne toetussumma on 25 000 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 9.
aprill 2012. kell 15.00.
Tarkade otsuste fond
Tarkade otsuste fondist saab taas taotleda raha uuringute läbiviimiseks. Tähtaeg on 13. aprill 2012 kl
15.00.
Täpsemalt: http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=375

