Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK)
Projekti kirjelduse vorm
I.Üldosa
(1) Meetme nimetus
Meede 4: Elukeskkonna arendamine
(2) Projekti nimetus/pealkiri
Virtuaalne turismi infokaart
(3) Projekti kood
4MT20120302-343
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:
Isikukood:

Annika Jõks
46901266524

(9) Taotleja kontaktandmed
Maakond * :
Vald / linn * :

Harju
Vasalemma

Küla, alev, alevik: Vsalemma
Tänav, maja,krt. / talu * : Ranna tee 8
Postiindeks * :
E-post * :
Telefon(id) * :

76101
annika@vomentaga.ee
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
30.11.-0001
(12) Projektijuht
Ees- ja perekonnanimi:
Isikukood:

Marje Suharov
46209100236

(13) Projektijuhi kontaktandmed
Maakond:
Vald:

Harjumaa
Vasalemma

Küla, alev, alevik: Vasalemma
Tänav, maja,krt. / talu: Ranna tee 8
Postiindeks:
E-post:
Telefon(id):

76101
Marje@vomentaga.ee
53304037

(14) Vormistaja
Nimi:
Isikukood:
E-post:
Telefon(id):

Annika Jõks
46901266524
annika@vomentaga.ee
5187480

II. Projekti kirjeldus
(15) Projekti vastavus meetme eesmärkidele
Atraktiivse külastuskeskkonna loomine läbi elukeskkonna tingimuste parandamise
(16) Projekti üldine eesmärk
Jätkusuutliku ja atraktiivse turismipiirkonna arendamine, Konkurentsivõime suurendamine
(17) Projekti otsene eesmärk
1) Suurenenud turistide arv läbi kompaktse info kättesaadavuse (vaatamisväärsused, majutus- ja
toitlustusvõimalused); 2) Paranenud on piirkonna innovatiivse turismiinfo kättesaadavus internetikeskonnas nii arvuti
kui ka nutitelefoni kasutajale; 3) Elavnenud on turismiettevõtlus info kättesaadavuse läbi; 4) Tugevnenud on
koostöö turismiettevõtete vahel- kaart toimib võrkturundusmudelina; 5) Loodud on temaatilisi turismipakette
(18) Kavandatava tegevuse või investeeringuobjekti asukoht
Kohalik tegevusgrupp:

LÄÄNE-HARJU KOOSTÖÖKOGU

Maakond:

HARJUMAA

Vald:

Nissi, Kernu, Keila, Padise, Vasalemma

Küla, alev, alevik, linn:

-

Kasutusloa saamise aeg (kuu ja
aasta):

-

Katastritunnus:

-

(19) Projekti vajalikkuse põhjendus
1) ülevaatliku info puudumine turismipiirkonnast; 2) välisturistile olemasoleva inglise keelse info puudulikkus
piirkonna turismi ja majutusettevõtetest, vaba aja veetmise võimalustest; 3) ettevõtluse elavdamise vajadus
piirkonnas; 4) ajakohase(kehtiva) e-info puudumine (internetis oleva info kaasajastamine); 5) kohalike ettevõtete
koostöö arendamise vajadus läbi võrkturunduse; 6) kohaliku kultuuri/ajaloo/ vaatamisväärsuste tutvustamise
vajadus piirkonnas;
(20) Tegevuste kirjeldus
-tuuride lõplik valik vastavalt kokkuleppel ettevõtjatega; - ülesvõtete tegemine objektist; fototöötlus;
virtuaaltuuri tegemine; - lühitutvustuse kokkupanek ja tõlkimine inglise keelde; -info lisamine
e-kaardile; -vaatamisväärsustele lugude lisamine ja olemasoleva info täiendamine; -e-kaardi kujunduse täiustamine
sh. valikuribade tekitamnine vastavalt objekti sisule, nuppude värvide valik jt lahendused; - edastamine ( lingina)
kaardile kantud objektide kodulehele ülespanemiseks (teenuseid pakkuvad külaseltsid, ettevõtted, valdade
kodulehtedele ning lisaks tutvustamiseks siseturismiga tegelevatele turismiettevõtete kodulehtedele;
(21) Kavandatud tulemused
I etapp Virtuaalne Lääne-Harju piirkonna turismi infokaart. Lingi lisamine kõikidele virtuaaltuuris osalenud
ettevõtete ja MTÜde kodulehtede. Matkaradade ja pakettide kandmine kaardile II etapp Loode-Eesti virtuaalne
infokaart
(22) Kavandatava tegevuse elluviimise või investeeringu tegemise aeg
01.05.2012 - 01.03.2013
(23) Sihtgrupid

tuua välja arvuliselt:

4

Üldine kirjeldus:

1) turismiettevõtja - ettevõtluse elavdamine, kohalike
turismiettevõtjate koostöö elavdamine, äripartnerite leidmine,
pakkettide turustamine jne); 2) välisturist - kergelt kättesaadav
ja arusaadav ning kompaktne inglise keelne info piirkonnast (
vaatamisväärsused, majutus- ja toitlustusettevõtted, aktiivturism
jne); 3)kohalik elanik – kättesaadav info piirkonnast 4)KOV –
infokaart on abiks piirkonna tutvustamisel

(24) Projektist kasusaajad
-Siseturismiga tegelevad ettevõtjad, turismiinfokeskused - kaardi väljapanek kodulehel, kaardi kasutamine igapäevase
info leidmisel, pakettide koostamisel, välisturistide juhendamisel. - Kõik piirkonna ettevõtjad
(25) Projekti mõju
Projekt mõjutab piirkonna külastatavust Ühise identiteedi kujunemine Korrastatud ja kauni väljanägemisega
piirkonna tekkimine
(26) Projekti jätkusuutlikkus
Projekti jätkusuutlikkus on tagatud teenuse arendamisena projekti järgmises etapis: LHKK piirkonna välised piirkonnad
turundadatkse kaardil tasuliselt Kaardile ettevõtluse lisamine ning ala laiendamine ei ole piiratud Erinevate
turismiinfoga tegelevate ettevõtetega koostöö IT alane arendus jätkuprojektis, mis näeb ette kaardipõhja ning
veebiaadressi muutumise tagab aktiivsema turunduse
(27) Taotleja ja/või organisatsiooni olulised saavutused/kogemused viimase 5.a. jooksul
Lääne-Harju Koostöökogu on piirkonna ettevõtjatele korraldanud koolitusi turismi arendamisel, töökeskkonna
parandamisel. Toetatud on SÄDEINIMESI, viies läbi õppe ja teadmistereise
(28) Loetelu kavandatava tegevuse ja investeeringuga sisuliselt seonduvate tegevuste
ning varem saadud toetuste ja rahastuste kohta.
Virtuaalne piirkonna infokaart 25000 EEK 2009 Leader meede Virtuaalse piirkonna infokaardi II etapp 25000 EEK
2010
Leader meede

III. Projekti eelarve
(29) Projekti eelarve ja tegevuste ajakava
Tegevus

Maksumus

% KM MOF

Abikõlblik
maksumus

Toetus

%

Info koostamine,
toimetamine,
tõlkimine

1 150.00

0

1 150.00

1 035.00

90.0

Virtuaaltuuride
tegemine ja töötlus

4 680.00

0

4 680.00

4 212.00

90.0

Kokku

5 830.00

5 830.00

Hinnapakkuja

P.
arv
1

OÜ Fotopaun

5 247.00

(30) Eelarve selgitused
Infoakendesse kuvatava teksti koostamine,keeleline toimetamine ja tõlkimine inglise keelde Kokku 25 A4 lehekülge
materjali /1800 tähemärki/lk Tulu : Paldiski virtuaaltuurid 6X78= Iga ettevõte maksab osalustasu virtuaaltuuri
kaardil ühe tuuri kohta 8 eurot Soodustus LHKK liikmetele(14 tuuri)
(31) Kavandatav tulu
tuua välja arvuliselt:

583.00

1
2

IV. Muu info
(32) Strateegia meetmele vastav
Turismi soodustamine (313)
(33) Koodidele vastavad meetme seirenäitajad
Märkida meetme liik:

c) maaturismi teenuste arendamine/turustamine

(34) Projekti juurde lisatud dokumentide loetelu
Kohustuslikud dokumendid
Liikmete nimekiri:

liikmed.xls

Projektijuhi CV:

CV Marje Suharov.doc

Ideekavand:

Infokaardi ideekavand.doc

Täiendavad dokumendid
Vituaaltuuri objektid 2012.doc
(35) Arvelduskonto
Arvelduskonto:
Omanik:

221032964016
MTÜ 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
13.02.2012

