
UUDISKIRI

Tere tulemast tutvuma LHKK uudiskirjaga nr 1/2012

Koostöökogu soovib liikmeskonnale oma tegemistest senisest rohkem teada anda, usume, et regulaarne 
uudiskiri on selleks hea vahend.

LHKK UUDISED

Esimeseks  uudiseks  on  LHKK visuaalse  identiteedi  ja  stiiliraamatu  valmimine.   Stiiliraamat  koostati 
selleks, et olemasoleva logo visuaalselt fikseerida, tagamaks selle kasutuse erinevateks vajadusteks ja 
kindlustada selle äratuntavus.  Algupärane logo on saanud juurde värvi ning peegeldab maalähedust, 
soojust  ja  sõbralikkust.  Sõbralikkuse,  st  kasutajasõbralikkuse  poole  püüdleme  ka  LHKK  kodulehe 
uuendusi tehes. Uus koduleht on kavakohaselt valmis aprilli keskel.

Ettevõtluspäev 27.  Märts 

Lääne  Harju  Koostöökogu  korraldab  27.  märtsil  piirkonna  ettevõtjatele  Ettevõtluspäeva  Laulasmaa 
SPAs,  mille  raames  on  kavas  jagada  osalejatega  ettevõtte  efektiivsemaks  toimimiseks  vajalikku 
majandusinfot, tutvustatakse LHKK ja HEAKi toetusvõimalusi, arutletakse piirkonna arenguperspektiivide 
üle. Ettevõtluspäev on osalejatele tasuta.  Täpsemalt vaata www.vomentaga.ee

ÜRITUSTE  ja  SÜNDMUSTE  EELINFO 

Infopäev 14. Aprill Lepiku Talus

Suvised mõttetalgud koos üldkoosolekuga Pedasel  8. -9. Juuni 

KOOLITUSED

10. aprill  „Projekti planeerimine“ Kell 16.00-20.00 Vasalemmas

24. aprill  „Projekti juhtimine“ kell 16.00-20.00 Vasalemmas

27. mai  Tegutsevale ettevõtjale „Äriplaani koostamine I osa“

07. juuni  Tegutsevale ettevõtjale „Äriplaani koostamine II osa“

KEVADINE TAOTLUSVOOR

30. aprill -09.mai 2012 II taotlusvoor, avanevad I ja II meede

RAHASTUSVÕIMALUSED



KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru 

Keskkonnainvesteeringute Keskus  avas 23. veebruaril keskkonnaprogrammi 2012 aasta esimese 
taotlusvooru, kuhu saab taotlusi esitada 26. märtsini.  Täpsemalt www.kik.ee

Saabumas on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali projekti tähtaeg

Teenuse  arendamine  ja  käivitamine  -  plaani  elluviimine  teenuse  osutamiseks,  kvaliteedi  ja 
kättesaadavuse  arendamiseks  ning  selle  jätkusuutlikkuse  tagamiseks  (vastavalt  äriplaanile  ning 
eelarvele). Projekti esitamise tähtaeg 22. märts 2012 kell 15.00. Täpsemalt: www.kysk.ee

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil avanes annetuste kogumise ning praktilise arenduskava väljatöötamise  

ja elluviimise taotlusvoor

Toetatakse  projekte,  mille  eesmärkideks  on  vabaühendustes  annetustest  saadava  tuluosa 
suurendamine;  annetuste  rakenduskava  elluviimise  kaudu  enamate  annetajate  kaasamine 
vabaühenduste  tegevuse  toetamisse;  annetustegevuse olulisuse  teadvustamine ühiskonnas.  Projekti 
esitamise tähtaeg 19. aprill 2012 kell 15.00 Täpsemalt: http://blog.projektid.ee/kysk-annetuste-kogumine 

SA Innovel avanes taotlusvoor meetmes “Tööelu kvaliteedi parandamine”.

Väiksematele äriühingutele ja FIEdele suunatud taotlusvoor meetmes “Tööelu kvaliteedi parandamine” 
taotlusvooru  raames  toetatakse  ettevõttes  riskianalüüsi  läbiviimist,  mis  sisaldab  töökeskkonna 
ohutegurite  (nt.  müra,  vibratsioon,  tolm)  parameetrite  mõõtmist,  lisaks on võimalik  suunata  töötajaid 
projekti raames ka vajadusel tervisekontrolli. Täpsemalt: http://blog.projektid.ee/innove-tooelu-kvaliteet


