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Strateegia 2014-2020	

•  Missioon	
– Loode-Ees?	arendamine	koostöös	
organisatsioonide	ja	kogukondadega	

•  Visioon	2020	
– Loode-Ees?	on	tuntud	ja	hinnatud	elu-	ja	
külastuspiirkond	

•  Üldeesmärk	
– LHKK	tegevuspiirkond	on	hinnatud	ning	tuntud	
elu-	ja	külastuspiirkond	



1.	Kohalikud	tooted	ja	teenused	on	
uuenduslikud,	kestlikud	ning	toetuvad	
piirkondlikule	eripärale.	
2.	Tegevuspiirkonna	kogukond	on	ak?ivne,	
koostöövalmis	ning	loodus-,	ajaloo-	ja	
kultuuripärandit	hoidev.		
3.	Loode-Ees?	kogukonnad	ja	organisatsioonid	
kannavad	piirkonna	iden7tee7.	Kohaturundus-
tegevused	on	kasvatanud	piirkonna	tuntust	ja	
külaliste	arvu.	

Arenguprioriteedid	



LHKK piirkonna strateegia meetmed	

•  Meede	1	E9evõtlus	ja	e9evõtlikkus	
– parendatud	ja	mitmekesistatud	tooted	ja	
teenused	

•  Meede	2	Kogukond	ja	elukeskkond	
–  tegevuspiirkond	on	hoolitsetud	ja	turvaline	

•  Meede	3	Loode-Ees7	
–  tuntud	ja	tunnustatud	külastuskeskkond	

•  Meede	4	LEADER	tegevusgruppide	vaheline	koostöö	
– piirkond	on	koostööle		avatud	ja	ak?ivne	



Eelarve	jaotus	aastate	lõikes	

2016	 10	%	 249	018	

2017	 30	%	 694	970	
2018	 20	%	 464	728	
2019	 20	%	 464	728	
2020	 20	%	 450	194	
Kokku	 2	323	638	



Eelarve	jaotus	meetmete	vahel	

Meede	 Alameede	 Osatähtsus	 Osatähtsus	

1	EQevõtlus	ja	
eQevõtlikkus	

1.1	EQevõtlikkus	 10	%	 40	%	
1.2	Tooted	ja	
teenused	

30	%	

2	Elukeskkond	 2.1	Kogukond	 10	%	 30	%	
2.2	Elukeskkond	 20	%	

3	Loode-Ees?	 															20	%	
4	Koostöö	 														10%	



2017 a. I taotlusvoor :  
3.-10. aprill 2017 kell 17:00	

Meede	 Meetme	nimetus	 Meetme	eelarve	
kogusumma	

Meede	1.1	 EQevõtlikkus	 								31	492		

Meede	2.1	 Kogukond	 								31	150	

Meede	2.2	 Elukeskkond	 							114	743	

Kokku	 						177	385	



Meede 1.1. Ettevõtlikkus  

•  Eesmärk:	EQevõtlusteadlikud,	ak?ivsed	ja	
koostöövalmid	kogukonnad.	

•  Piirkonna	eQevõtjad	on	saanud	uusi	teadmisi-
oskusi,	kontakte	ja	ideid,	et	paremini	kasutada	
kohalikke	ressursse	ning	pakkuda	piirkonnas	
vajalikke	tooteid	ja	teenuseid.	Paranenud	on	
piirkonna	eQevõtjate	vaheline	koostöö,	ellu	
on	viidud	ühisprojekte.		



Meede 1.1 Toetatavad 
tegevused 

•  Tööalased	koolitustegevused	ja	õppereisid,	mis	arendavad	eQevõtlikkust,	
teenuseid	ja	tooteid,	sh	toidu,	reklaami	ja	turunduse	valdkonnas;	

•  Uuringud	teenuste	ja	toodete	arendamiseks	sh	rakendus-	ja	
tasuvusuuringud.		

•  Meede	ei	sisalda	investeeringuid	taristusse,	masinatesse,	seadmetesse,	
ehi?ste	ehitamiseks	või	parendamiseks,	infotehnoloogilistesse	
lahendustesse.	

•  Kasusaajad	tööalastes	koolitustegevustes	ja	õppereisidel	peavad	olema	
põllumajandus-,	toiduainetööstus-	ja	metsasektoris	hõivatud	isikud,	maa	
valdajad	ja	muud	eQevõtjad,	kes	tegutsevad	tegevuspiirkonnas	mikro-,	
väikese	ja	keskmise	suurusega	eQevõtetena	(teadmussiirde	projekt).	

•  Ühisprojek?	elluviimisel	peab	olema	vähemalt	üks	partner,	kellel	on	
sisuline	panus.		



Teadmussiirde projekt	

•  Teadmussiirde	projek?	eesmärk	on	koolitus-	
ja	teavitustegevused	KTG	tegevuspiirkonna	
e9evõtluse	arendamiseks		

•  Võib	olla	nii	ühekordne	koolitus-	ja	
teavitustegevus,	kui	ka	kuni	2	aastane	projekt		

•  Teadmussiirde	projek?taotlejal	on	selle	
tegevuse	elluviimiseks	olemas	asjakohane	
suutlikkus	

	



Meede 1.1 Toetuse saajad 
Tegevusgrupi	piirkonnas	tegutsevad	mikro-	ja	väikee9evõtjad,	
sotsiaalteenuste	arendamise	projek?des	MTÜ	(sh	kohalik	tegevusgrupp),	SA	
ja	KOV.	
Taotleja	peab	vastama	
“Kohaliku	tegevusgrupi	toetuse	ja	LEADER-projek?toetuse”	määruse	§	27	
lõikes	3	(edaspidi	LEADER	määrus)	esitatud	nõuetele.	
Taotleja	poolt	läbiviidavad	projek?tegevused	on	suunatud	
tegevuspiirkonnale,	tööalaste	koolitustegevuste	ja	õppereiside	korraldamisel	
on	kasusaajateks	eQevõQed.	
Taotlejal	võib	antud	alameetmes	olla	pooleli	üks	projekt.	
Projekt	loetakse	pooleli	olevaks	seni,	kuni	viimane	maksetaotlus	on	
tegevusgrupi	poolt	kinnitatud.	



Meede 1.1 Esitatavad 
dokumendid 

•  Ühisprojek?	puhul	ühisprojek7	tegevuskava	
(PRIA	vorm)	

•  Projek7	kirjeldus	(LHKK	vorm)	
•  Tööalaste	koolitustegevuste	ja	õppereiside	
läbiviimisel	koolitaja	või	koolitusfirma	
pädevust	tõendav	dokument	(koolitaja	CV).	
Koolitajal	peab	olema	vähemalt	3	aastane	
kogemus	projek?s	märgitud	koolitatavas	
valdkonnas	



Esitatavad dokumendid	

•  Juhul,	kui	taotlejaks	on	miQetulundusühing,	miQe	
varasema	kui	taotluse	esitamisele	vahetult	eelnenud	
kuu	esimese	kuupäeva	seisuga	mi9etulundusühingu	
liikmete	nimekiri,	v.a	usulised	ühendused	

•  Juhul,	kui	taotlejaks	on	miQetulundusühing,	eelmise	
majandusaasta	tulude	jaotus	ja	käesoleva	aasta	
tulude	prognoos,	millest	nähtub	avaliku	sektori	(riigi,	
kohaliku	omavalitsuse	või	nende	ühenduse,	muu	
avalik-õigusliku	juriidilise	isiku)	toetuse	osakaal	



Meede 1.1 Esitatavad 
dokumendid	

•  Taotluse	esitamise	aastale	vahetult	eelnenud	majandusaasta	
kinnitatud	aruande	ärakiri	või	kontserni	puhul	taotluse	
esitamise	aastale	vahetult	eelnenud	majandusaasta	
kinnitatud	majandusaasta	konsolideeritud	aruande	ärakiri	

•  Hinnapakkumused	koos	projek7toetuse	saaja	väljastatud	
tehniliste	7ngimuste	loeteluga	(	lähteülesanne	ehk	
pakkumuskutse):	üks	hinnapakkumus,	kui	tegevuse	
maksumus	on	kuni	5000	eurot;	kolm	hinnapakkumust,	kui	
tegevuse	maksumus	on	üle	5000	euro.	Hinnapakkumuse	
võtmisel	järgitakse	LEADER	määruse	§	19	lõikes	8	sätestatut	

•  Projek7juhi	CV	
	



Meede 1.1 Hindamiskriteeriumid	

	
•  Projek?	põhjendatus	(25%)	
•  Projek?	tegevuskava	ja	eelarve	(25%)	
•  Projek?	mõju	(20%)	
•  Projek?	ja	organisatsiooni	jätkusuutlikkus	
(15%)	

•  Piirkondlik	ühistöö	(15%)		



Meede 1.1 Toetuse suurus ja 
määr 

Toetuse	määr	eQevõtjatel	on	60%	abikõlblikest	
kuludest,	teistel	90%	abikõlblikest	kuludest.	
Toetuse	miinimumsumma	on	2	000	eurot.	
Toetuse	maksimumsumma	on	20	000	eurot.	
2017 a kevadvoorus 31 492 eurot	



Meede	2.1	Kogukond	

•  Eesmärk:		
– Kogukonnad	tunnevad	oma	kodukohta	ja	oskavad	
seda	hoida	

– Kogukonnaliikmed	omavad	teadmisi	kogukonna	
ressurssidest,	on	omavahel	tuQavad	ning	teevad	
omavahel	koostööd	



Meede	2.1	Kogukond	

•  Toetatavad	tegevused:	

– Koolitused,	õppereisid	(säästlik	majandamine,	
piirkondliku	eripära	kasutamine,	kultuur	ja	
keskkond,	kodanikuõpe,	põlvkondade	vaheliste	
kogemuste	vahetamine)	

– Kodu-	ja	kultuuriloo	uurimine	(videod,	teks?d,	
pärimused,	mälestused)	



Meede	2.1	Kogukond	

•  Meede	ei	sisalda	investeeringuid			
•  Tegevused	tuleb	ellu	viia	ühisprojek7na	(kahe-	
kuni	nelja-aastase	tegevuskava	alusel	vähemalt	kahe	
juriidilise	isiku	poolt,	keda	nimetatakse	partneriteks)	

•  Toetuse	saajad:	MTÜ,	SA,	KOV	
•  Tegevused	suunatud	LHKK	piirkonnale	
•  Korraga	alameetmes	1	projekt	



Meede	2.1	Kogukond	
•  Taotlusdokumendid:	

–  Taotlusvorm	e-PRIAs	
–  Projek?	kirjeldus	(LHKK	vorm)	
–  Ühisprojek?	tegevuskava	(PRIA	vorm)	
–  Teadmussiirde	projek?s	koolitaja	pädevuse	tõend	
– MTÜ	liikmete	nimekiri	
– MTÜ	tulude	ja	kulude	jaotus	ja	prognoos	
– Majandusaasta	aruanne	
–  Hinnapakkumused	koos	hinnapäringuga	

•  	100-5000	EUR	üks,	üle	5000	EUR	kolm	

–  Projek?juhi	CV	

•  		



Meede	2.1	Kogukond	

•  Toetuse	määr	on	90%	abikõlblikest	
tegevustest	

•  Toetuse	miinimumsumma	on	2	000	eurot	
•  Toetuse	maksimumsumma	on	10	000	eurot	
•  Kokku	jagamisel	kevadvoorus	31	150	eurot	
	



Meede	2.1	Kogukond	
•  Hindamiskriteeriumid:	

– Projek?	põhjendatus	20%	
– Projek?	tegevuskava	ja	eelarve	20%	
– Projek?	mõju	30%	
– Projek?	ja	organisatsiooni	jätkusuutlikkus	15%	
– Piirkondlik	koostöö	15%		

Detailsem	info	meetmelehel:		
hQp://www.vomentaga.ee/meetmed/meede-2	



Meede	2.2	Elukeskkond	

•  Eesmärk:		
– Korrastatud	ja	turvaline	elukeskkond	
– Ajaloo-	ja	kultuuripärandi	objek7d	on	säilinud,	
tähistatud	ja	huvilistele	teada.	Avalikud	alad	on	
heakorrastatud.	Inimesed	tunnevad	ennast	
piirkonnas	turvaliselt.		



Meede	2.2	Elukeskkond	

•  Toetatavad	tegevused:	
– Ajaloo-	ja	kultuuripärandi	objek7de	korrastamine	
(investeeringud	ja	heakorratööd)	

–  Investeeringute	tegemine	turvalisusesse	
(naabrivalve,	rannapääste,	merepääste	ja	
vabatahtliku	päästekomando	jaoks	seadmete,	
masinate,	inventari	ost,	olemasolevate	raja?ste	
parendamine	jms)	

– Avalike	puhkealade	ja	-objek7de	korrastamine	ja	
rajamine	(mänguväljakud,	haljastus,	matkarajad).	



Meede	2.2	Elukeskkond	
•  Meede	sisaldab	investeeringuid			
•  Toetuse	saajad:	Mikro-	ja	väikeeQevõtjad,	MTÜ,	SA	
ja	KOV		

•  Tegevused	suunatud	LHKK	piirkonnale	
•  Korraga	alameetmes	1	projekt	
•  Maksimumtoetus	ühele	taotlejale	3	aasta	jooksul	
200	000	eurot	

•  Projekteerimistööd	kuni	10	%,	ehitusjärelevalve	
kuni	3	%	ehituse	maksumusest	

•  Peab	jõudma	sihipärase	kasutuseni	(kasutusloani)	



Meede	2.2	Elukeskkond	
•  Taotlusdokumendid:	

–  Taotlusvorm	e-PRIAs	
–  Projek?	kirjeldus	(LHKK	vorm)	
–  Ühisprojek?	puhul	ühisprojek?	tegevuskava	
–  Teadmussiirde	projek?l	koolitaja	pädevuse	tõend	
– MTÜ	liikmete	nimekiri	
– MTÜ	tulude-kulude	jaotus	ja	prognoos	
– Majandusaasta	aruanne	
–  Hinnapakkumused	koos	hinnapäringuga	

•  	100-5000	EUR	üks,	üle	5000	EUR	kolm	

–  Projek?juhi	CV	

	



Meede	2.2	Elukeskkond	
•  Taotlusdokumendid:	

–  projekteerimis?ngimused,	detailplaneering,	
ehitustea?s,	ehitusluba	

–  ehitustea?se-	või	ehitusloakohustusliku	hoone	
ehituse	eelarve	PRIA	vormil	

–  üle	30	000	eurose	ehi?se	puhul	väljavõte	põhiprojek?	
joonistest	koos	põhiprojek?	seletuskirjaga		

–  alla	30	000	eurose	ehi?se	puhul	väljavõte	eelprojek?	
joonistest	koos	eelprojek?	seletuskirjaga		

–  omandi-	või	kasutusõigust	tõendav	dokument	

		



Meede	2.2	Elukeskkond	

•  Toetuse	määr	on	eQevõtjatel	60	%,	teistel	
90%	abikõlblikest	tegevustest	

•  Toetuse	miinimumsumma	on	5	000	eurot	
•  Toetuse	maksimumsumma	on	200	000	eurot	
•  Kokku	jagamisel	2017.	aastal	114	743	eurot	
	



Meede	2.2	Elukeskkond	
•  Hindamiskriteeriumid:	

– Projek?	põhjendatus	30%	
– Projek?	tegevuskava	ja	eelarve	20%	
– Projek?	mõju	20%	
– Projek?	ja	organisatsiooni	jätkusuutlikkus	20%	
– Piirkondlik	ühistöö	10%		

Detailsem	info	meetmelehel:		
hQp://www.vomentaga.ee/meetmed/meede-2	



Nõuded projektitoetuse taotlejale	
•  Ei	ole	algatatud	likvideerimismenetlust	ega	välja	
kuulutatud	pankrog	

•  Ei	ole	riiklikku	maksu	võlga	või	see	on	ajatatud	
•  Ei	ole	saanud	ega	taotle	samal	ajal	sama	tegevuse	või	
investeeringuobjek?	kohta	toetust		

•  On	tagasimaksmisele	kuulunud	summad	tähtajal	
tagasi	maksnud	

•  Tähtajaliselt	asutatud	taotleja	puhul	ei	ole	see	
tähtaeg	lühem	kui	viis	aastat	peale	viimase	toetusosa	
väljamaksmist	



Toetuse määr: erisused	
•  Taristuinvesteering	kuni	60	%	(eraldiseisva	
projek?na)	

•  Uue	põlvkonna	elektroonilise	side	juurdepääsuvõrgu	
rajamiseks	kuni	90%		

•  Mootorsõiduki	ja	maas7kusõiduki	ostmiseks	ja	
liisimiseks	kuni	30	%	

•  Investeeringutoetus	põllumajanduse	arendamiseks	
kuni	50	%	



Põhivara, sh mootorsõiduk	
•  EQevõtjad,	MTÜ-d,	SA-d	saavad	toetust	taotleda	
mootorsõiduki,	masina,	seadme,	sisseseade	või	
muu	põhivara	ostmiseks	ja	paigaldamiseks		

•  Maas?kusõiduki	või	mootorsõiduki	sihtotstarve	peab	
olema	KTG	tegevuspiirkonnas	teenuste	osutamine	

•  Toetust	ei	saa	sõiduauto	ostmiseks	ega	liisimiseks!		



Kasutatud	masin	või	seade	
•  Masina	või	seadme	ostmiseks	ei	ole	hinnapakkuja	varem	

saanud	toetust	riigieelarvelistest	või	muudest	ELi	või	välis-
vahenditest	või	muud	tagastamatut	riigiabi		

•  Masina	või	seadme	hind	on	uue	samalaadse	masina/	seadme	
hinnast	madalam		

•  Ostetava	kasutatud	masina/seadme	eeldatav	kasutusiga	on	
vähemalt	viis	aastat	arvates	PRIA	poolt	viimase	toetusosa	
väljamaksmisest		



Liising	
•  Juhul	kui	põhivara	liisitakse,	siis	peab	asja	
omandiõigus	üle	minema	projek7toetuse	
saajale	hiljemalt	viie	aasta	möödudes	arvates	
PRIA	poolt	taotluse	rahuldamise	otsuse	
tegemisest	(kõige	hiljem	30.06.2023)		

•  Liisingulepinguga	seotud	kulud	ei	ole	
abikõlblikud!		



Personalikulu ja kaudne kulu	

•  Ainult	ühis-	või	teadmussiirdeprojek7	raames	
•  Projek7juh7mise	kulu	kuni	20	%	projek?	
kogumaksumusest	(koos	tööjõumaksudega)	
– v.a.	kui	taotlejaks	on	KOV	või	projek?juhiks	on	
KOV	või	riigi	töötaja	

•  Projek?juhi	tunnitasu	kuni	10	eurot	
•  Kaudne	kulu	kuni	15	%	projek?juhi	töötasust	



Mitterahaline omafinantseering	

•  MTÜ	ja	SA	korral	võib	omafinantseeringu	osaks	olla	
tegevuse	elluviimiseks	või	investeeringu	tegemiseks	
vajalik	taotleja	poolt	tehtud	vabatahtlik	tasustamata	
töö	

•  Kuni	9%	miQerahalise	omafinantseeringuga	seotud	
toetatava	tegevuse	või	investeeringu	abikõlblikest	
kuludest	

•  Tunnitasumäär	kuni	4	eurot	ning	masinat,	seadet	või	
mootorsõidukit	kasutades	kuni	8	eurot	

•  Esitada	tuleb	vabatahtliku	töö	päevik	
	



MiQeabikõlblikud	kulud	

•  Maa	ja	ehi7ste	ostmine	ja	ren7mine	v.a.	
lühiajalised,	projek?	ellu	viimiseks	tehtavad	
rendikulud	

•  Käibemaksukohuslasel	käibemaks	
•  Toreduslikud	kulud,	kingitused	
•  Kohaliku	omavalitsuseüksuse	ülesannete	
asendamiseks	tehtud	kulud	

•  Riigi	ja	KOV	töötaja	töötasu	



Hinnapakkumused	
•  100-5000	EUR	üks,	üle	5000	EUR	kolm	
•  Hinnapäring	koos	tehniliste	?ngimuste	loeteluga	
•  Põhjendus,	kui	ei	ole	saadud	nõutud	arvul	

hinnapakkumusi	või	ei	ole	valitud	odavaimat	
hinnapakkumust		

•  Hinnapakkumust	ei	jaotata	osadeks,	kui	toetatava	
tegevuse	elluviimiseks	või	investeeringu	tegemiseks	
vajalik	teenus,	töö	või	kaup	on	funktsionaalselt	koos	
toimiv		

•  Taotleja	ja	hinnapakkuja	ei	tohi	omada	osalust	üksteise	
äriühingus	ega	kuuluda	üksteise	juhatusse	ega	nõukokku	



Hinnapakkumused	
•  Hinnapakkumus	sisaldab: 		

– Taotleja	nime	
– Hinnapakkuja	nime,	registrikoodi	ja	
kontaktandmeid	

– Hinnapakkumuse	väljastamise	kuupäeva	
– Hinnapakkumuse	keh?vusaega	
– Toetatavata	tegevuse	või	investeeringuobjek?	
käibemaksuga	ja	käibemaksuta	maksumust	

•  Ehitustea?se	või	ehitusloakohustusliku	tegevuse	
hinnapakkumusel	täiendavad	nõuded	-	PRIA	vorm	



Riigihanked	

•  Riigihangete	seadust	on	kohustatud	jälgima:	
– KOV	ja	KOV	allasutus	
– MTÜ/SA	

•  asutajaks	on	riik	või	KOV	
•  juh?misorganites	on	üle	50	%	riigi/KOV	esindajaid	
•  tuludest	üle	50	%	tuleb	avalikust	sektorist	



Vähese tähtsusega abi	

•  Projek?	toetuse	suurus	ei	tohi	koos	jooksva	
majandusaasta	ja	taotluse	esitamise	aastale	
vahetult	eelnenud	kahe	majandusaasta	
jooksul	eraldatud	vähese	tähtsusega	abiga	
(VTA)	ületada	200	000	eurot,	kui	
projek?toetuse	saaja	on	varem	saanud	VTAd	
ja	kui	antav	toetus	on	käsitletav	vähese	
tähtsusega	abina	



Menetlusskeem	



Tegevuse	elluviimine	ja	toetuse	maksmine	

•  Tegevusi	võib	alustada	mi9e	varem	kui	
projek?taotluse	LHKK	poolt	PRIAle	esitamisele	
järgneval	päeval	–	05.06.2017	

•  Investeering	kahe	aasta	jooksul	–	kuni	neli	
maksetaotlust	

•  Ühisprojekt	kahe	kuni	nelja	aasta	jooksul	–	
kuni	neli	maksetaotlust	aastas	

•  Maksetaotlus	e-PRIAs,	menetlusaeg	kuni	3	
kuud	



Toetuse	väljamaksmine	enne	kulutuste	tegemist	

•  Kui	töö	või	teenus	on	lõpetatud	või	vara	on	
üle	antud	ja		

•  Tasutud	on	vähemalt	omafinantseeringuga	
võrdne	summa	

•  Taotleja	on	usaldusväärne	
•  Müüja	on	nõus	ootama	
•  Menetlusaeg	3	kuud!	



Tähistamine	ja	teavitamine	
•  Toetusega	soetatud	seadmed,	tehtud	investeeringud	ning	

toimuvad	sündmused	tuleb	tähistada	nõuetekohase	Leader	
sümboolikaga	

•  Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti 
või tegevusega seotud veebileht: 

•  avaldatakse veebilehel lisaks logole ja 
embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus 

•  kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse 
lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid 
tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot 



Vajalikud dokumendid	
•  Maaeluministri	23.10.2015	määrus	nr	11	“Kohaliku	

tegevusgrupi	toetus	ja	LEADER-projek?toetus:
hQps://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011	
–  Projek?taotlejale	info	alates	4.	peatükist	(alates	§-st	27)	

•  Määruse	seletuskiri:	
hQp://www.pria.ee/docs/resources/9166.pdf	

•  Lääne-Harju	Koostöökogu	strateegia	aastateks	2014-2020:	
hQp://www.vomentaga.ee/sites/default/files/dokumendid/
laane-harju-koostookogu-strateegia-2014-2020_1189.pdf	

•  Meetmelehed:	
hQp://www.vomentaga.ee/leader-meede-ja-taotlemine/
meetmed	



Lääne-Harju Koostöökogu kontaktid 
•  Nõustamispäevad	omavalitsustes:	

–  8.	märts	kl	14.00-17.00	Paldiskis	
–  8.	märts	kl	13.00-17.00	Nissis	
–  9.	märts	kl	13.00-17.00	Kernus	
–  15.	märts	kl	14.00-17.00	Keilas	
–  17.	märts	kl	13.00-17.00	Vasalemmas	
–  22.	märts	kell	13.00-17.00	Padisel		

	
•  EQevõtluse	meetmejuht	Eve	Piibeleht:	56	670	600,	eve@vomentaga.ee	

•  Kogukonna	meetmejuht	Ede	Teinbas:	58	085	407,	ede@vomentaga.ee	
www.vomentaga.ee		



Edukat taotlemist! 


