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PROJEKTI KIRJELDUS

Taotleva organisatsiooni nimi ja kontaktaadress:Lääne-Harju Koostöökogu, Padise
vallamaja, Padise küla, Harjumaa , 76201
Projekti pealkiri:
Põhja-Läänemaa ja Lääne-Harjumaa turismialase koostöövõrgustiku loomine

Projektijuht : Lilian Saage, tegevjuht
Projektijuhi kontakt (e-post, telefon): Lilian.saage@gmail.com, 52 45 425
Lääne-Harju Koostöökogu strateegia meede: Meede 4 Piirkondliku turismi arendamine
Meetme tegevus: Tegevus 1 Turismiteenindajate koolitamine
Projekti vastavus meetme eesmärkidele:
Atraktiivsema külastuskeskkonna kujundamine läbi turismitoodete kvaliteedi tõstmise ning
koostöövõrgustiku loomise turismiettevõtete vahel Lääne-Harjumaal ja Põhja-Läänemaal
Projekti eesmärgid:
 erialateadmiste ühtlustamine ja üldise taseme tõstmine
 koostöövõrgustiku loomine ning arendamine
 konkurentsivõime tugevdamine ühtsele piirkonnale, milleks on Lääne-Harjumaa ja PõhjaLäänemaa
Projekti vajalikkuse põhjendus (probleemid, mida projekt aitab leevendada, miks see projekt
ette võeti): Piirkonnas tegutsevatel turismiettevõtetel puudub ühtne visioon kogu piirkonnast,
puudub paketipõhine turundus ning pakutavad teenused on ühetaolised. Oluline on omada
koostöövõrgustikku piirkonna üleselt, et suudeks pakkuda kvaliteetset teenust nii sise- kui ka
välisturistile.
Kavandatud tulemused (loetleda projekti konkreetsed käegakatsutavad tulemused):
 Korraldatud on kaks ringreisi – üks Põhja-Läänemaa vaatamisväärsuste ja
turismiettevõtjate tutvustamiseks; teine ringreis toimub Lääne-Harjumaal
 Läbi on viidud ühepäevane seminar koostöövõrgustiku vajalikkuse ning võimaluste teemal
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Lääne-Harjumaa
 Läbi on viidud kahepäevane ühisseminar koostöövõrgustiku toimimise ning ühiste
kvaliteedistandardite kehtestamise teemal Lääne-Harjumaa ja Põhja-Läänemaa
turismiettevõtjatele, et soodustada ühiste pakettide loomist
Projekti kestus (kuni 2 aastat): september 2010 – detsember 2010

Projekti tegevuste kirjeldus:
1. Ringreis Põhja-Läänemaal
2. Ringreis Lääne-Harjumaal
3. Lääne-Harjumaa turismiettevõtjate seminar koostöövõrgustiku loomise teemal
4. Ühisseminar koostöövõrgustiku arendamise ja edasise koostöö jätkamise teemal
Sihtgrupid ja lõppkasusaajad
Lääne-Harju piirkonna turismi valdkonnaga seotud või turismiteenustega alustavad ettevõtjad.
Samuti teised piirkonna ettevõtjad, kes lisakülastajate näol saavad lisakliente.
Kaudseteks kasusaajaks piirkonna külastajad.
Projekti jätkusuutlikkus
Lääne-Harjumaa ja Põhja-Läänemaa turismiettevõtjate vahel on loodud koostöövõrgustik, mis
omakorda suurendab antud piirkonna turismiettevõtjate koostööd. Samuti on kavas üheskoos
turundada antud piirkonda nii sise- kui välisturistile ning tagada seeläbi turistide juurdekasvu.

□ Kinnitan, et esitatud andmed on õiged ja garanteerin projektis esitatud omafinantseeringu

Taotleja esindaja nimi ja allkiri
Kuupäev
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LILIAN SAAGE

