UUDISKIRI
Tere tulemast tutvuma LHKK uudiskirjaga nr 5/2012
Seekordses uudiskirjas anname lühiülevaate LHKK tegevustest ja liikmete seas läbiviidud küsitlusest
kommunikatsiooni osas. Algatame ka diskussiooni LHKK tegevuspiirkonna ettevõtetel ja
organisatsioonide võimaliku osalemise osas 2013 22-24 novembril toimuva Mardilaada osalemise osas.
Anname teada, et kodulehele on lisatud võimalus tutvuda LHKK projektidega ning tutvuda virtuaalsete
väljaannetega
Head lugemist!
SÜGISENE TAOTLUSVOOR 17. – 27. August
Kokku laekus 25 taotlust.
Taotlusvooru esitatud taotluste objektide külastamine 22. September.
Taotlusvooru esitatud projektitaotluste kuulamine 26. September
Täpsem info kodulehel

KOMMUNIKATSIOONIKÜSITLUS
LHKK viis oma liikmete seas läbi kommunikatsioonialase küsitluse. Küsitlusele vastajaid oli kokku vaid 8,
kuid siiski selgusid kommunikatsiooni kitsaskohad ja tõhustamiseks olulised nüansid. Eelistatakse info
jagamist e-posti ja kodulehe vahendusel, enam tuntakse puudust liikmete teenuste/toodete info osas,
huvi pakuvad ka toetusvõimalused. Uudiskirja eelistatakse saada e-posti teel ning keskmiselt kaks
korda kuus. Tegevmeeskond juhindudes vastustest asub töötama välja parimat võimaliku lahendust
kommunikatsiooni edendamiseks. Täpsem ülevaade küsimustest ja vastustest kodulehel
JUHATUSE KOOSOLEK
03. septembril toimus LHKK juhatuse koosolek väljasõiduga Paldiskisse, kus tutvustati Lääne-Harju
Ettevõtlusinkubaatori ruume ja tegevusi. Juhatus jätkas Paldiskis töökoosolekut.
Koosoleku protokolli leiad siit.

Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatori tutvustuse leiad siit

SÜNDMUSED
10-12 augustil toimus projekti Sädeinimeste jätkuprogramm 2011 õppe- ja motivatsioonireis
Saaremaale.
Augusti alguses võõrustas meie sädeinimesi Saarte Koostöökogu ja näitas, mida sealkandis LEADERmeetme toel ära on tehtud. Ja näidata oli nii mõndagi - olgugi, et saarte projektid olid kõik väga
eripalgelised on need osavasti ühtseks võrgustikuks põimitud. Loe edasi...
Helsingi Mardilaadal osalemine 2013 aastal.
Helsingis toimuv Mardilaat on suurim iga-aastane Eesti-teemaline ettevõtmine Soomes, mida korraldab
Soome-Eesti kultuuriselts „Tuglase Selts“ alates 1983. aastast.
Mardilaada kui ühe võimaliku koostööprojekti ühe osaga tegeleb Strateegia uuendamise,
arenguprojektide ja koostöö töögrupp. Töögrupi otsuse ning muu seonduva Mardilaat 2013 osas leiad
kodulehelt
Viime LHKK piirkonna käsitööseltside ja ettevõtjate seas läbi küsitluse, kas ja kui palju on huvilisi 22.–24.
Novembril 2013 Helsingis Mardilaadal osalejaid. Juhul, kui ühest piirkonnast on piisavavalt huvilisi, so
ca 20 organisatsiooni, siis koostatakse Harjumaa Leader Tegevusgruppide vaheline koostööprojekt.
Koostööprojekti raames toetatakse osalejate osalustasu pinna rendi osas. Osalejate endi katta jäävad
majutus, sõidu ja toitlustuskulud aga ka laadal osalemisega seotud ettevalmistuskulud näiteks
reklaammaterjalid jms. Täpsemalt palun lugeda Mardilaada kohta LHKK kodulehelt. ja
http://www.martinmarkkinat.fi/
Osalemise soovi osas palun anda teada info@vomentaga.ee hiljemalt 24 september.

TÖÖGRUPID
Töögrupid alustasid oma tegevust.
N. 27 augustil toimus Strateegia uuendamise, arenguprojektide ja koostöö töögrupi koosolek. Koosoleku
memo leiad siit.
E. 17, septembril Vasalemmas kell 18.00 kogunevad töögruppide juhid.
T. 25, septembril Vasalemmas kell 18.00 Ettevõtlikkus edendamise töögrupi koosolek
E. 24, septembril Vasalemmas kell 18.00 Sädeinimeste töögrupi koosolek
N. 27, septembril Vasalemmas kell 18.00 Strateegia uuendamise, arenguprojektide ja koostöö töögrupi
koosolek.
Täpsem info töögruppide töö eesmärkidest, töökorrast ja liikmete kaasamisest kodulehel.
KOOSTÖÖPARTNERITE UUDISED
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse uudiskirjad http://www.heak.ee/koik-uudised
Maamajanduse infokeskus Maainfo uudised
KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM Programmi taotluste esitamise tähtaeg 1. Oktoober.

LIIKMETE UUDISED
Kõik Lääne-Harju Koostöökogu liikmed, taotlejad ja koostööpartnerid on oodatud kajastama järgmises
Uudiskirjas oma organisatsiooni infot ja tegevusi. Avaldamiseks palume saata info e-maili aadressile
info@vomentaga.ee
Kui oled korraldamas üritust, kuhu ootad osalema inimesi kogu Lääne-Harjust ja kaugemaltki, siis anna
meile sellest teada ja me lisame teate oma kodulehele. Üritusest saad teada anda e-mailile
info@vomentaga.ee.

koduleht: www.vomentaga.ee

Järgmine Uudiskiri ilmub 03. oktoober.2012.a.

