PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖPROJEKTID 2017-2020
I Riigisisene koostööprojekt: „Pealinnast Piirilinna“
Koostööprojekti kogumaksumus kokku: 145 000 eurot, taotletav toetus 130 500 eurot
Koostööprojekti elluviimise periood: september 2017 – september 2020
Koordineeriv tegevusgrupp: MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK)
Partnerid: MTÜ Arenduskoda (AK), MTÜ Partnerid (PA), MTÜ Virumaa Koostöökogu (VKK), MTÜ
Kirderanniku Koostöökogu (KRKK), MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing (VRKÜ)

Koostööprojekti eesmärkide ja põhitegevuste kirjeldus, eeldatavad tulemused:
Projekti tegevuspiirkonnaks on Tallinnast Narvani ulatuv rannikuala ning vana postimaantee
lähiümbruskond, kus pakutakse mistahes liiki teenuseid rändajatele. Projekti üldeesmärk on tõsta
Põhjaranniku turismipotensiaali, elavdada koostööd ja parandada teenuste kvaliteeti. Projekti
kaudne sihtgrupp on piirkonna külastajad, kuid projekti tegevused on otseselt suunatud piirkonna
ettevõtjatele ja organisatsioonidele.
Tegevusgrupid on võtnud eesmärgiks teha koostööd järgmistes valdkondades:
● turism (sh kohaturundus) ja kohalik toit
● teenuste parandamine
Koostööprojekti tegevused:
Tegevus 1,2. Ettevõtjate teoreetiline ja praktiline koolitusprogramm.
Tegevus 3. Sihtgruppide õppe- , test- või kontaktreisid
Tegevus 4. Visuaalkuvandi arendamine (ettevõtja keskne, edaspidi kasutav fotopank)
Tegevus 5. Toote arendus ja ühisturundus (võrgustikud, sh toidu temaatika, messikülastused jm)
Tegevus 6. Ühistrükise koostamine ja väljaandmine (projekti lõppfaas)
Tegevus 7. Projekti koordinaator
Partnerid osalevad tegevustes vastavalt nende endi vajadustele, mis kaartistatakse
tegevusgruppides eelnevalt. Partnerite eelarved koostatakse tegevuste põhiselt - ei pea osalema
kõigis tegevustes. Projekti tegevusi koordineerib ja ühistegevusi juhib projektijuht.
Tegevusgruppide toidu teemalised projektid on integreeritavad antud projekti – nt temaatilised
õppereisid, toidumärgise tutvustused antud projekti tegevuste raames jne. Sihtgrupiks on projekti
partnerite piirkondade ettevõtjad, kes osutavad turismiga seotud teenuse pakkumist. Kaasatud on vähemalt
80 ettevõtjat, kasusaajad ettevõtete tasandil on 320 inimest. Koolitusprogramm on kavandatud
turismiteenuste parendamiseks, konkurentsivõimekuse tõstmiseks, võrgustike arendamiseks ning ühiste
turundustegevuse hoogustamiseks. Praktiline koolitusprogramm on seotud eelnevate teoreetiliste
tegevustega ning eeldatavasti on osalejad samadest ettevõtetest, kuid on ka lisandunud uued huvilised.
Antud tegevuses on kaasatute arv suurem kui see oli teoreetiliste tegevuse osas – kaasatud on vähemalt
130 inimest, kasusaajate arv ettevõtjate tasandil 500.
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II Riigisisene koostööprojekt „Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused“
Koostööprojekti kogumaksumus kokku 61 000 eurot, taotletav toetus 54 025 eurot
Koostööprojekti elluviimise periood: september 2017 – september 2019
Koordineeriv tegevusgrupp: MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK),
Partnerid: Nelja Valla Kogu (NVK), Põhja-Harju Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökoda (IHKK)
Koostööprojekti eesmärkide ja põhitegevuste kirjeldus, eeldatavad tulemused
Harjumaa Leader tegevusgrupid on võtnud eesmärgiks teha koostööd järgmistes valdkondades:
● kohalik toit;
● turism (sh kohaturundus);
● ettevõtlus ja elukeskkond.
Koostööprojekti tegevused:
1) Koostööprojekti raames korraldatakse ühe- kuni kolmepäevased inspiratsiooniväljasõidud
(projekti perioodil kokku 6 väljasõitu) nii tegevusgruppide piirkondadesse kui ka väljapoole.
Väljasõitude peamiseks eesmärgiks on kogemuste vahetamine ja inspireerimine: külastatakse
temaatilist huvi kandvaid objekte ja ettevõtteid (nt turism, kohalikud toidutootjad jms). Lisaks
pööratakse tähelepanu omavahelise sünergia tekitamisele.
Sihtgrupp: vabaühendused, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused (kolme sektori koostöö).
Eesmärgiks on tõsta vabaühenduste ja ettevõtjate ettevõtlikkust. Kaasatakse kohalik omavalitus
kui kohalikku ettevõtluskeskkonda mõjutav osapool.
2) Arenguseminari korraldamine aastatel 2018 ja 2019, kus tutvustatakse LEADER põhimõtete
olemust, põnevaid projekte-algatusi, räägitakse edulugudest ja tunnustatakse. Märksõnad: Leader
lähenemise põhimõtted, koostöö, ühistöö, tunnustamine. Sisulised teemad ja ettekanded.
3) Koostööprojekti käigus kogutakse ja jagatakse elluviidud projektide kohta teavet: koostatakse ja
avaldatakse video- ja trükimaterjal. Lisaks osaletakse ühiselt messidel ja muudes
turundustegevustes,
et
tutvustada
ühiselt
tegevusi
Harjumaal.
Ida-Harju Koostöökoda ja Põhja-Harju Koostöökogu koostavad projektis täiendavalt infomaterjale
oma piirkonnas elluviidud projektide teemal.
Koostööprojekti partnerite eeldatava tegevuse kirjeldus ja kavandatud eelarve:
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III Rahvusvaheline koostööprojekt: FINEST COUNTRYSIDE- Accessible coastal and village
tourism in Baltic Sea Region / FINEST maapiirkond – Balti mere regiooni kättesaadavam
ranniku ja külaturism
Koostööprojekti kogumaksumus: 105000 eur, taotletav toetus 94 500 eur
Koostööprojekti elluviimise periood: oktoober 2017 – mai 2020 (32 kuud)
Koordineeriv tegevusgrupp: Varsin Hyvä RY (Soome)
Partnerid: Põhja-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu
Koostööprojekti eesmärkide ja põhitegevuste kirjeldus, eeldatavad tulemused:
Tegevuste üldeesmärgiks on rannikuala, kultuuri(külade) ja aktiiv-turismi arendamine ja
elavdamine Balti mere regioonis.
Antud projekti peamine eesmärk on pikajalisele rahvusvahelilsele koostööle aluse panemine läbi
osalejate (äri)kontaktide vahetamise, avatud seminar-töötubade ning ühistegevuste. Projekt
tugevdab kohalike külade, organistatsioonide ja tegevusgruppide turismisihtkohaalaseid teadmisi.
Uued koostöövõrgustikud panevad aluse rahvusvahelisele suhtlemisele ja vahendavad uusi ideid
LEADER-piirkondade vahel. Nende meetmetega kaasneb piirkonna tutvustamine, kohalike
turismitoodete/teenuste lisandväärtuse loomine ja positiivse mõju avaldumine kohalikule
turismisektorile nõudluse suurenemise näol.
Projekti partnerite eelarved ja kogumaksumus:
Partneri nimi

Partneri eelarve

LAGs Varsin Hyvä ry
Põhja-Harju Koostöökogu
Nelja Valla Kogu
Kogumaksumus:

50000 €
35000 €
20000 €
105000€

Sellest ühistegevuste
eelarve
7500 €
5500 €
3000 €
16000 €

Põhja-Harju Koostöökogu tegevused ja eelarve:
Ühistegevused/Joint actions (15% from total):

5500

Õppereis 2020, Digital Routing, 1Töötuba, 1seminar

4500

Projektijuhtimine Soome

1000

Põhja-Harju KTG tegevused/Põhja-Harju Activities:
Töötuba "Põhja-Eesti toit ja kohalik käsitöö"

29500
6375

Töötuba "Rannikuturism" koos väljasõiduga Prangli saarele 6375
Töötuba "Outdoor activities" koos projektide külastusega
Investeeringud
Projektijuhtimine Põhja-Harju KTG
Üldkulud
Reisikulud(meie osalemas Soome töötubades)
Kokku eur:

6375
450
4725
200
5000
35000

