Päevakorra punkt 2
2012 I kvartali tööplaan
 jaanuar
09.01.12 Infoleht
14.01.12 Infopäev (kogukonna arengukoolitus) kell 10.30-16.00 Laitse Lossis
02.-27.01.12 Visuaalse identiteedi ja uue kodulehe ettevalmistus.
Tourest messi ettevalmistus HEAKiga
Taotlejate nõustamine
17.-18.01.12 LEADER tegevusgruppide juhtide koosolek
Elektroonse taotlussüsteemi arendamine
16.-30.01.12 LHKK tegevuspiirkonna ettevõtjate küsitluse läbiviimine
24.-25.01.12 Projektikoolitus LHKK tegevuspiirkonna organisatsioonide esindajatele (uued
taotlejad)
LHKK projektide ettevalmistus
Töögrupid
28.01.12 2012 LHKK tegevuspiirkonna Kultuurikalendri (sh sport) koostamine
 veebruar
01.02.12 E-PRIA koolitus tegevusgruppidele
01.02.12 Juhatuse koosolek Lepiku Turismitalus, uue veebilehe tutvustamine
03.-13.02.12 I taotlusvoor, taotlejate nõustamine
14.02-06.03.12 taotluste tehniline kontroll
13.-16.02 Tourest ettevalmistus (reklaammaterjalide koondamine jne)
14.-17-02.12 võimalike muudatuste sisseviimine kodulehe
17.-19.02.12 Tourest, piirkonna turismiettevõtjate esindamine turismimessil
20.-29.02.12 Ettevõtluspäeva ettevalmistus
 Märts
07.03.12. Juhatuse koosolek
05.-16.03.12 Virtuaalse kompetentsikeskuse loomine
09.03.12 LHKK tasuliste teenuste paketi avalikustamine
07.03-21.03 sisuline hindamine
18.03.Taotlejate objektide külastamine
20.03.Taotluste esitlemine komisjonile kell 16.00
21.03.12 Hindamiskoosolek kell 16.00
01.-16.03.12 Kodulehe sisu loomine kasutajagruppide lõikes
27.03.12 Ettevõtluspäev
01.-30.03.12 Ettevalmistused Appennino Teramano TG delegatsiooni vastuvõtuks
Ettepanekud:
1. Annikal leida taotluste hindamise eksperdid veebruari koosolekuks
2. Touresti Harjumaa boksile teeb ettepaneku kujunduse kohta Annika . Kohustuste
võtmine kooskõlastada juhatusega.
3. Puudub FIEde andmebaas , mistõttu teha koostööd valdadega ja avaldada üleskutse
endast märku andma infolehtede ja kodulehe kaudu.

Päevakorrapunkt 3
LHKK tegevuspiirkonna ettevõtlusmaastiku ülevaade
Annika Jõks andis ülevaate ettevõtlusmaastikust LHKK tegevuspiirkonnas, esitledes
äriühingute 2010 majandusaasta aruannete põhjal koostatud koondit ettevõtete suuruse,
sektorite ja valdade lõikes. Koond sisaldas ka osaliselt andmeid MTÜde ja FIEde osas.
Esindatud olid andmed 2011 töötuse kohta.
Ettepanek: täiendada koondit FIEde, MTÜde osas,
arengudünaamika, koond edastada juhatuse liikmetele

võimalusel

tuua

välja

Päevakorrapunkt 4
LHKK projektiideed
Kolme töörühma poolt esitatud projektiideede koondi saadab Annika juhatuse liikmetele
ja olulisemad teemad võetakse päevakorda veebruari koosolekul.
Lepitakse kokku millised projektid on prioriteetsemad, millistest fondidest taotletakse,
milliste projektiideedega liikuda edasi rahvusvaheliste projektide tasandil.
Päevakorrapunkt 5
Töögruppide info
Piret ja Kaido-Allan andsid ülevaate arutelust valdadeülese arengu teemadel, mis on
tõstatatud Keila valla poolt.
Ettepanek protsessi kaasata ka Keila vallaga mitte piirnevad Kernu ja Nissi vald.

Päevakorrapunkt 6
Kohal algatatud teemad
Liikmemeksude tasumineAS Keva liikmemaks tasumata alates 2009 aastast.
Ettepanek võtta ühendust Juhatuse liikmega, seejärel vajadusel saata märgukiri.

Lilian Saage
Lääne-Harju Koostöökogu
juhatuse esimees

Marje Suharov
protokollija

