
Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK)

Projekti kirjelduse vorm

I.Üldosa

(1) Meetme nimetus

Meede 2: Ühistegevuse ja kogukonna arendamine

(2) Projekti nimetus/pealkiri

Lääne-Harju mikro- ja väikeettevõtete ettevõtluspädevuse ja kompetentside tõstmine toetava 
arendustegevuste abil

(3) Projekti kood

2MT20120628-386

Taotleja üldandmed

(4) Taotleja nimi: * Lääne-Harju Koostöökogu

(5) Taotleja vorm: * MTÜ

(6) Taotleja registrikood: * 80239761

(7) Käibemaksukohustuslase nr: -

(8) Taotleja esindaja

Ees- ja perekonnanimi: Annika Jõks

Isikukood: 46901266524

(9) Taotleja kontaktandmed

Maakond * : Harju

Vald / linn * : Vasalemma

Küla, alev, alevik: Vsalemma

Tänav, maja,krt. / talu * : Ranna tee 8

Postiindeks * : 76101

E-post * : annika@vomentaga.ee

Telefon(id) * : 6087833

(10) Taotleva organisatsiooni juhatuse koosseis

Dea Rüüberg

Enn Karu

Hanna Uustal

Kadri Tillemann



Kaido-Allan Lainurm

Kalle Ollema

Külli Urvik

Lilian Saage

Marju Muldia

Mart Mets

Merike Palts

Merle Beljäev

Piret Lõuk

Priit Raudla

Tiit Jaagu

(11) Taotleva organisatsiooni asutamise aeg

09.06.2006

(12) Projektijuht

Ees- ja perekonnanimi: Annika Jõks

Isikukood: 46901266524

(13) Projektijuhi kontaktandmed

Maakond: Harjumaa

Vald: Vasalemma

Küla, alev, alevik: Vasalemma

Tänav, maja,krt. / talu: Ranna tee 8

Postiindeks: 76101

E-post: annika@vomentaga.ee

Telefon(id): 5187480

(14) Vormistaja

Nimi: Annika Jõks

Isikukood: 46901266524

E-post: annika@vomentaga.ee

Telefon(id): 5187480



II. Projekti kirjeldus

(15) Projekti vastavus meetme eesmärkidele

Projekt on vastavuseses LHKK strateegia meetmega 2 piirkonna identiteedi tugevdamine ja kogukondade 
sidumine läbi ühistegevuse arendamise, ettevõtete ja mittetulundusühenduste turundamise toetamise. 
Piirkonna organisatsioonid on väljaspool vähetuntud, väljapoole turundamisega ei ole piisavalt tegeletud.

(16) Projekti üldine eesmärk

LHKK roll on olla teerajaja uuendustele valdkondades, mis aitavad kaasa nii ettevõtluse arendamisele kui 
ka maaelu edenemisele. Sellest lähtuvalt on projekti üldine eesmärk piirkonna arengu tagamiseks 
turutõrke või piiratud ressursside tõttu tekkinud ettevõtjate arengutakistuste leevendamine ning piirkonna 
konkurentsivõimelisuse tõstmine läbi ettevõtluskompetentside parandamisele kaasaitamise abil.

(17) Projekti otsene eesmärk

1. Parandada piirkonna ettevõtjate ja teiste sidusus- ja huvigruppide ettevõtlusteadlikkust.
2. Arendada piirkonna osapoolte koostööd. 
3. Aidata kaasa Lääne-Harju ettevõtlusühenduste tekkimisele läbi ettevõtete omavahelise koostöö 
parandamise ning seeläbi luua eeldused konkurentsivõime kasvuks.
4. Tõsta piirkonnas tegutsevate ettevõtete ettevõtluskompetentsust ja konkurentsivõimet.

(18) Kavandatava tegevuse või investeeringuobjekti asukoht

Kohalik tegevusgrupp: LÄÄNE-HARJU KOOSTÖÖKOGU

Maakond: HARJUMAA

Vald: Keila, Kernu, Nissi, Padise, Vasalemma

Küla, alev, alevik, linn: -

Kasutusloa saamise aeg (kuu ja 
aasta): 

-

Katastritunnus: -

(19) Projekti vajalikkuse põhjendus

Vastavalt LHKK strateegia 2008-2013 eesmärkidele on projekti vajalikkus seotud: Eesmärgi nr 1 
(Suurenenud elanike teadlikkus ja oskused kohaliku arengu kavandamisel) Eesmärgi 3 (Kogukonnateenuste 
areng) ja Eesmärk 4(Atraktiivne külastuskeskkond) parandada piirkonna manjandusstruktuuri toetades ja 
propageerides ettevõtlikkust ja edendades ettevõtluse arengut. 1.LHKK tuntus ettevõtjate seas pole piisav. 
Koostöökogu suudaks olla piirkonna ettevõtjatele senisest olulisemalt toeks. Laiem kandepind võimadaks 
koostööd erinevate osapoolte vahel. 2. Ettevõtluskompetentsi arenguks on Eestis palju võimalusi, ettevõtjal 
on orienteerumine pakutavas keeruline 3. Piirkonna ettevõtlikkusteadlikkus ja -tugisüsteemist osasaamine 
piiratud vähese teabe tõttu. 4.Mikoroettevõtetel on vajaliku oskusteabe kättesaamine raskendatud. 
5.Sektorialaste jätkuprojektide (nt klastrid, ühisturundus, teenuste disasin ja eksport jne) ja tugi ning 
koolitustegevuste planeerimiseks on vajalik dialoog ettevõtjatega. 6.Ettevõtlejate omavaheline suhtlus 
võimaldab õppida teiste edu ja ebaedulugudest. 7.Projektitegevused võimaldavad edendada ettevõtjate 
omavahelist suhtlemist, tekkiv suhtlusvõrgustik loob eeldused koostööks Ärisektori vajaduste selgitamiseks 
ja koostöö alustamiseks viidi läbi küsitlus ning korraldati 27.03 LHKK ettevõtluspäev mille tulemusena 
kerkisid esile alljärgnevad projekti seisukohast olulised ettevõtete arenguvajadused: 1. Ettevõtlikkust 
piirkonnas tuleks aktiviseerida 2.Ühisprojektide algatamine 3.Sobitumine nii LHKK kui ka HEAK 
toetusmeetmetesse 6.Turundus- ja teavitusvõimaluste leidmine LHKK abil 7.Soov jagada energiat, 



sidemeid, olla avameelne ning tolerantne 8.Kuidas mõõta seda, milles ma olen teistest parem ja kui palju 
parem? 9.Silmaringi laiendamine 10. Piirkonna turundamine ning atraktiivseks muutmine investeerijatele 
2.LHKK kodulehel kuvada piirkonna ettevõtjate nimistu koos kontaktide ja tegevustega 3. Aktiivsemalt 
kaasata noori ettevõtlusse ja tõsta nende ettevõtlusteadlikkust, nt töökogemuste lugude rääkimine ja 
„unistuste külvamine“. Ka ettevõtete külastamise korraldamine 5.Küünarnukitunde tekitamine kõigi 
osapoolte vahel, et teada, kes mida teeb 6.„Muukida“ inimesed lahti, pakkuda igakülgset tuge 7. LHKKle 
võimalku kõneisiku roll 8.Meede, mis toetab ettevõtlust ja ettevõtlikkust 9.Kodulehele viited kasulike 
allikate ja koostöövõimaluste osas.

(20) Tegevuste kirjeldus

1. LHKK ja HEAK kui piirkondlike kompetentsikeskuste vahelise koostöö tõhustamine ja integreeritud 
ärinõustamisteenuse väljatöötamine. Ärinõustamise eesmärk on aidata ettevõtetel analüüsida nende ees 
seisvaid raskusi ja arendada tegevusplaane raskuste ületamiseks. Ärinõustamine on just oluline just 
väikeettevõtetele, sest oma väiksuse tõttu võib neil olla puudu ekspertteadmistest ja ülevaade parimatest 
praktikatest.

2. Väikeettevõtete koolitusprogrammi läbiviimine
Väikeettevõttest spetsiifikat lähtuvalt on koolitusprogramm suunatud organisatsioonile, kus juhil lasub 
ülesanne tegeleda paljude valdkondadega ise. 
Koolitusprogrammi läbiviimiseks korraldatakse hange, sobiliku pakkuja või pakkujate leidmiseks.
Hankes osalemise kriteeriumiks on, et koolituskava ülesehituses lähtutakse Tegutseva väikeettevõtja 
vajadustest. Koolitusprogramm on süsteemne ja tulevikku vaatav ning üles ehitatud täiskasvand õppijat 
silmas pidades kasutades erinevaid õppemeetodeid, sh loengud, aktiiv- ja interaktiivsed õppemeetodid, e-
õpe ning iseseisev õpe. 

(21) Kavandatud tulemused

On loodud võimlused ettevõtjate omavaheliseks suhtluseks ja koostööks

Koolitusprogrammi tulemusena on koolitatud ca 50 ettevõtjat või ettevõtte juhti, on tõusnud 
ettevõtjate/juhtide võimekus ettevõtte efektiivseks juhtimiseks, juhi ja ettevõtte arengu kavandamiseks 
ning konkurentsivõime parandamiseks.

On olemas sisendid ja teave edasisteks projekti- (nt HarjuLeader ühisprojekt) ja ettevõtluse 
arendustegevuseks.

(22) Kavandatava tegevuse elluviimise või investeeringu tegemise aeg

16.09.2012 - 30.04.2013

(23) Sihtgrupid

tuua välja arvuliselt: 2

Üldine kirjeldus:

1. Piirkonnas tegutsevad mikro- ja väikeettevõtted
2. Piirkonna elanikud, kellel on potentsiaal alustada oma ettevõtlusega või arendada vabaühenduste 
teenuseid.

(24) Projektist kasusaajad



Piirkonna mikro- ja väikeettevõtjad, ettevõtlushuvilised

(25) Projekti mõju

Projekt mõjutab piirkonna ettevõtluse aktiivsust

(26) Projekti jätkusuutlikkus

Piirkonna ettevõtjad on võimekad efektiivselt kasutama Eesti ettevõtluse

tugisüsteemis pakutavaid teenuseid, koolitustegevuse tulemusena on ettevõtjad omandanud teadmised 
ettevõtte jätkusuutlikumaks majandamiseks.
Harjumaa TG on aktiivselt asunud toetama ettevõtlussektorit, piirkonna ettevõtjate ja nende vajaduste 
tundmaõppimine võimaldab koostöös viia ellu HarjuLeader ettevõtjale suunatud projektitegevused, seda 
eeldatavalt rahvusvahelise projektina.

(27) Taotleja ja/või organisatsiooni olulised saavutused/kogemused viimase 5.a. jooksul

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu on on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on 
kohaliku elu arendamine ja elukeskkonna parandamine. Viimase viie aasta jookul on ellu viidud üle kümne 
eduka projekti sh ettevõtlusalased koolitustusprojketid

(28) Loetelu kavandatava tegevuse ja investeeringuga sisuliselt seonduvate tegevuste
ning varem saadud toetuste ja rahastuste kohta.

ei ole



III. Projekti eelarve

(29) Projekti eelarve ja tegevuste ajakava

Tegevus Maksumus % KM MOF
Abikõlblik 
maksumus

Toetus % Hinnapakkuja
P. 
arv

Kompententsikeskuste 
koostöö tõhustamine 
ja koolitusprogramm 
ettevõtjatele

5 570.00 0     5 570.00 5 005.00 89.9 1

Kokku 5 570.00     5 570.00 5 005.00 1

(30) Eelarve selgitused

Tegevus 1. Kompetentsikeskuste koostöö tõhustamine. Prntimise ja paljundamise kulud

Tegevus 2. Koolitusprogramm ettevõtjatele
5 moodulit, 48 ah.

a) Ruumide rent 

b) Toitlustus

c) Lektorite töötasu 

d) Teavitus 

e)tunnistused

Ettevõtjate omaosalus koolitusprogrammis 

(31) Kavandatav tulu

tuua välja arvuliselt: 555.00



IV. Muu info

(32) Strateegia meetmele vastav

Koolitus ja teavitamine 3. teljega hõlmatud valdkondades tegutsevate ettevõtjate jaoks (331)

(33) Koodidele vastavad meetme seirenäitajad

(34) Projekti juurde lisatud dokumentide loetelu

Kohustuslikud dokumendid

Liikmete nimekiri: LHKK Liikmete nimekiri.xlsx

Projektijuhi CV: Lisa 3 Projektijuhi CV.doc

Tegevuse programm: Tegevuste programm.docx

Täiendavad dokumendid

Projekti eelarve- ettevõtjate koolitus.xls

(35) Arvelduskonto

Arvelduskonto: 221032964016

Omanik: Lääne-Harju Koostöökogu

Viitenumber: 

Kapitalirendile andja: 



(36) Kinnitused

   Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja 
arvelduskontole 

   Kinnitan, et projektitoetuse taotlus esitatakse koostööprojekti raames 

   Kinnitan, et kavandatava tegevuse või investeeringu maksumusse on arvestatud vaid toetatavate 
tegevuste abikõlblikud kulud 

   Kinnitan, et kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitan PRIAt viivitamata 
kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest „Käibemaksuseaduse“ § 20 lõike 3 või 4 
alusel 

   Kinnitan, et ei ole saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või 
välisvahenditest
või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele 

   Kinnitan, et kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või 
välisvahenditest
või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on 
tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise 
korral
on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas 

   Kinnitan, et kavandatava tegevuse või investeeringuobjekti kohta, mille kohta taotlen toetust
„Leader-meetme“ raames, ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või 
investeeringuobjekti kohta kulu hüvitamiseks riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või 
välisvahenditest ega muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi 

   Kinnitan, et taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär, tulundusühistu liige või 
juhatuse või nõukogu liige või seltsinglane ei oma osalust üksteise äriühingus ega kuulu üksteise 
juhatusse või nõukokku 

   Kinnitan, et ei ole hankija „Riigihangete seaduse“ § 10 mõistes ning hanke korraldamisel ei pea
järgima „Riigihangete seaduses“ sätestatud nõudeid 

   Kinnitan, et ei muuda vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa 
väljamaksmisest selle investeeringuobjekti sihtotstarvet, mille kohta olen toetust taotlenud ja 
saanud 

   Kinnitan, et kui investeeringuobjekt asub kaasomandis oleval maal, on kaasomanikud, kelle 
maal paikneb kavandatav investeeringuobjekt, andnud kirjaliku nõusoleku investeeringu 
tegemiseks 

(37) Esitamise aeg

09.05.2012


