
                           
 
 

Riigisisese koostööprojekti „Kogukondade ühtsuse ja koostöö arendamine 
läbi uudsete tegevuste ning sündmuste“ 

KOOSTÖÖKOKKULEPE 

 

1. Koostööprojekti nimetus: Kogukondade ühtsuse ja koostöö arendamine läbi 
uudsete tegevuste ning sündmuste 

Koordineeriva kohaliku tegevusgrupi nimi, tema esindaja nimi ja  
kontaktandmed: Kohalik tegevusgrupp MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (edaspidi 
nimetatud LHKK) - KTG nr EE-004 Esindaja: juhatuse esimees Rafael Milerman, e-
post: rafael.milerman@gmail.com, 513 3891. 

2. Koostööprojekti partneri nimi, tema esindaja nimi ja kontaktandmed:  
Kohalik tegevusgrupp Saarte Koostöökogu MTÜ (edaspidi nimetatud SKK) – 
reg.kood 80236024. Esindaja: tegevjuht Koit Kelder, e-post: koit.kelder@skk.ee, 
5068287. 
 
3.  Uue partneri koostööprojektiga liitumise kord 
Kui projektiga soovib liituda partnereid, peavad sellega nõustuma mõlemad esialgsed 
projektipartnerid. Uute koostööpartnerite liitumine peab olema motiveeritud ja andma 
projektile lisandväärtust. Uue projektipartneriga sõlmitakse koostöökokkuleppe lisa, 
mille allkirjastavad nii uue projektipartneri esindaja kui mõlema algse projektipartneri 
esindajad. Koostöökokkuleppe lisaga võib muuta projekti tegevusi ja elluviimise 
perioodi, kuid mitte projekti põhieesmärke. 
 
4. Koostööprojekti eesmärkide ja põhitegevuste kirjeldus, eeldatavad 
tulemused: 
LHKK ja SKK on omavahelise lepingulise kokkuleppega võtnud eesmärgiks teha 
koostööd järgmistes valdkondades: 

• „Vihmavarju tüüpi“ projektide ettevalmistuse ja läbiviimise kogemuste 
vahetamine SKK piirkonnas ja toetusvooru läbiviimine LHKK piirkonnas; 

• kogukondade võimendamise (ühisprojektid, Porikuu festival) ja säästva arengu 
rakendamisega (ringmajandus, toiduahela lühendamine) seotud  projektide 
kogemuste vahetamine LHKK piirkonnas, 

• noored LEADRIS -  noorte kaasamine LEADER tegevustesse, 
rahvusvahelised koostööprojektid ja piirkondlikud sündmused noortele – 
kogemuste vahetamine mõlemas piirkonnas. 
 

Nimetatud valdkondade kogemuse vahetamine ja ühine arendamine aitab kaasa 
kompetentside ja ettevõtlikkuse suurenemisele piirkondades. Tegevusgruppidel on 
häid kogemusi, millest õppida ja pakkuda partnerile valdkondlikku teavet, mida ühiselt 
kasutada ja analüüsida. Ellu viiakse uusi algatusi, mis rikastavad  piirkondade kultuuri-
, spordi- ja külaelu omanäoliste sündmuste ja tegevustega. Piirkonnas jätkuvad 
sündmused/üritused uudsel kujul – olemasolevatele sündmustele on lisatud 
„värskendav“  nüanss, mis annab juurde esmakordsust ja uudsust. Aktiivselt 



                           
 
 
toimetavad olemasolevad koostöövõrgustikud ja hoogu on antud uute tekkele. 
Kaasatakse piirkonna noori. 
 
5. Koostööprojekti laiem mõju: 
Tegevusgruppide vahelise kogemuste jagamise tulemusel on suurenenud aktiivsus ja 
kompetents piirkondlike mittetulundusühingute, seltsingute, ettevõtjate jt projektis 
osalejate vahel. Ellu on viidud uusi ideid ja algatusi. 

6. Koostööprojekti elluviimise periood: mai 2021 -  detsember 2022. 

7. Koostööprojekti partneri kohustused, sealhulgas teave selle kohta, milline on 
koostööprojekti suhtluskeel: 
Iga projektis osaleva tegevusgrupi kohtuseseks on  

• osaleda projekti tegevustes ja korraldada tegevusi oma piirkonnas; 
• projekti finantseerimise tagamine käesoleva koostöökokkuleppes märgitud 

mahus; 
• oma tegevusgrupi koostööprojekti aruandluse koostamine ja esitamine; 
• kõigi projekti tegevuste elluviimisega seotud dokumentide säilitamine ning 

saadud projekti rahastuse kohta tõendusmaterjali omamine ning vajadusel 
esitamine; 

• vajadusel kõigi nõutavate dokumentide esitamine projekti kontrolliks või 
auditeerimiseks selleks õigust omava asutuse poolt; 

• viivitamatult teavitada partnerit kõigist asjaoludest ja/või sündmustest, mis 
võivad ajutiselt või püsivalt takistada projekti tegevuste elluviimist, või muudest 
olulistest asjaoludest, mis projektiga seotud on. 
 

Kõik projektipartnerite vahel tekkivad arusaamatused ja vaidlused, mis tekivad 
käesoleva koostöökokkuleppe ning sellega seotud kohustuste tõlgendamisel, 
lahendatakse läbirääkimiste teel. 
 
Koostööprojekti suhtluskeeleks on eesti keel. 
 
8. Koostööprojekti partneri eeldatava tegevuse kirjeldus ja kavandatud eelarve 
koostööprojekti elluviimiseks kaasatud rahastamisvahendite kaupa: 
Koostööprojekti raames toimub kaks kahepäevast õppereisi tegevusgruppide 
piirkondadesse. Sõitude eesmärgiks on kogemuste vahetamine, inspireerimine, 
koostöö tugevdamine ning omavahelise sünergia tekitamine. Õppereiside vältel 
külastatakse temaatilisi objekte, ettevõtteid, mittetulundusühinguid, üritusi (nt Porikuu 
avaüritusest osavõtmine). 
 
LHKK viib ellu toetusvooru oma piirkonnas, et toetada uusi algatusi, mis rikastavad 
Loode-Eesti kultuuri-, spordi- ja külaelu omanäoliste sündmuste ja tegevustega. 
Toetatakse ka olemasolevaid sündmusi/üritusi uudsel kujul (st olemasolevatele 
sündmustele on lisatud „värskendav“  nüanss, mis annab juurde esmakordsust ja 
uudsust). Lisaks hoitakse olemasolevaid koostöövõrgustikke ja kutsutakse ellu uusi. 
 
Piirkonna aktiivsetele noortele (vanuses 12-19.a)  antakse võimalus ja vahendid olla 
eestvedajad noortele suunatud sündmuste planeerimisel ja läbiviimisel. 



                           
 
 
 
Projekti tegevus Eelarve LHKK SKK 
Toetusvooru läbiviimine koos 
kaasnevate sündmuste, 
turunduskulude ja hindajate 
tasuga 

43 044,00 43 044,00  

Õppereis SKK piirkonda 1 400,00 1 400,00  
Õppereis LHKK piirkonda 2 500,00  2 500,00 
Projekti kogukulud 46 944,00 44 444,00 2 500,00 
Omafinantseering   4 694,40   4 444,40    250,00 
Taotletav toetus 42 249,60 39 999,60 2 250,00 

Partnerid panustavad lisaks meeskonnaliikmete tööajaga ja sellega kaasneva 
üldkuluga (mitterahaline panus).  
 

9. Koostööprojekti kogumaksumus kokku:  

46 944  eurot, taotletav toetus 42 249,60 eurot  

 

10. Koostööprojekti partnerite allkirjad:  

Lääne-Harju Koostöökogu     Saarte Koostöökogu 

.................................     ................................ 

Rafael Milerman      Koit Kelder 

Juhatuse esimees      Tegevjuht 


