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15. veebruaril edastas e-posti teel Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimees Rafael 
Milerman juhatusele elektroonilisele hääletusele ettepaneku koos selgitustega seoses sellega, 
et Lääne-Harju Koostöökogu on saanud uusi ettepanekuid osaleda koostööprojektides: 
 
1) Rahvusvahelise koostööprojekti 5*Nature partneritega (tegevusgrupid Pohjois-Satakunta 
Soomes, Järva Arengu Partnerid Eestis, Asociacion Desarollo Integral del Valle del Ambros 
Hispaanias, Valli del Canavese Itaalias, Montagne Biellesi Itaalias) suhtluses on selgunud, et 
kõik partnerid osalevad oma piirkonnas festivalide korraldamisel ning on olemas huvi sellel 
teemal kogemusi vahetada ja koostööd edasi arendada. Üheks võimaluseks on kasutada 
selleks Kodanike Euroopa programmi finantseerimist. Põhitaotlejaks oleks Järva Arengu 
Partnerid, kellel on selle rahastusmehhanismiga kogemusi. Kodanike Euroopa meetme 
rahastusskeem on lihtne - on üks põhitaotleja, läbi kelle eelarve finantsid liiguvad. Toetus 
makstakse välja meetodiga, mis arvestab osalejate arvu, riikide ja kilomeetrite koefitsente. 
Rahalisi kohustusi projektis osalemine Lääne-Harju Koostöökogu eelarvele kaasa ei too. 
Projekti rahastust saab kasutada nii õppereisideks kui festivali korraldus- ja turunduskulude 
katmiseks. Taotluse esitamise tähtaeg on juba 1. märts 2019, konkursi otsus tuleks sügiseks. 
Projekti elluviimise aeg on kuni 2 aastat. Eelarve on täpsustamisel. 
 
2) Rahvusvahelise koostööprojekti Coastal and Dune Management partnerid Põhja-Iirimaalt ja 
Lätist on algatanud uue koostööprojekti, mille teemaks on piirkonna jõgede ja järvede kui 
loodusturismi objektide avamine külastajatele. Partnerid on teemaga juba rohkem tegelenud kui 
meie ja planeerivad ilmselt ka investeeringuid. Meie oleme oma jõgede kasutamisel turismis ja 
vaba aja veetmise võimalusena veel väga algusjärgus ja võiksime seda projekti käsitleda kui 
ettevalmistavat projekti. Projekti tegevused oleksid: 1) õppereisid partnerite juurde, 2) piirkonna 
jõgede (Vihterpalu, Kloostri, Vasalemma, Tuulna, Keila, Vääna) äärde jäävate omavalitsuste ja 
loodusturismi ettevõtjate arutelud jõgede kasutamise võimaluste üle, 3) rakendusuuring ja selle 
edukuse korral edasine tegevusplaan. Rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistava projekti 
rahastusmäär on 100 %, seega ei kaasne Lääne-Harju Koostöökogule omavahendite eelarvest 
kulusid. Kuna koostöömeede on meil ammendatud, võiksime rahastuseks kasutada senini 
alataotletud Loode-Eesti meedet. Lätlased peavad omapoolse taotluse esitama juba 
veebruarikuu jooksul, seega peame oma allkirja koostöökokkuleppele andma juba paari nädala 
jooksul. Samas ei kohusta see meid millekski ja juhul kui üldkoosolek ei kiida projektitaotlust 
heaks, saame projektist ilma probleemideta väljuda. Projekti elluviimise aeg on kuni 3 aastat 
PRIA otsusest alates. Esialgne eelarve on 25 000-30 000 eurot. 
 
Tegevmeeskonna hinnangul on need koostööprojektid organisatsioonile kasulikud kuna 
projektitegevuste kaudu on võimalik arendada temaatilist valdkonda aga ka seetõttu, et need 
annavad tegutsemisvõimalusi ja võimaldavad hoida kontakti piirkonna omavalitsuste, ettevõtete 
ja vabaühendustega ka rahastusperioodide vahelisel ajal. 
 
Ettepanek elektroonilisele hääletusele: anda Lääne-Harju Koostöökogu tegevmeeskonnale 
mandaat tegeleda edasi kahe rahvusvahelise koostööprojektiga. 
 
Hääletusest võtsid osa juhatuse liikmed: Rafael Milerman, Peedo Kessel, Vallo Sarapuu, Made 
Saadve, Henry Mang, Egle Eerma, Tiit Jaagu, Heiki Hõimoja, Andrus Kuiva, Ranno Rüüberg, 
Annika Jõks, Natali Käsk, Einar Alliksaar, Taimar Tensbek, Mart Mets. 
 
Hääletamisest taandas ennast Priit Raudla. 
 
Hääletamisel ei osalenud: Kuldar Vassiljev, Tiia Rosenberg. 
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Hääletus: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 
OTSUSTATI: 
1.1 Anda Lääne-Harju Koostöökogu tegevmeeskonnale mandaat tegeleda edasi kahe 
rahvusvahelise koostööprojektiga. 
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Rafael Milerman 
Juhatuse esimees 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Kerli Lambing 
Protokolli koostaja 


