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ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA

1. Taotleja andmed
1.1. Ärinimi
1.2. Registrikood
1.3. Tegevuskava
elluviimise periood

MTÜ Ellamaa Loodusselts
80260264

Märgitakse sama ajavahemik, mis
on märgitud projektitoetuse
taotluse avaldusel (24-48 kuud).

oktoober 2017 – september 2019

2. Ühisprojekti andmed
2.1. Ühisprojekti nimetus
Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel.

Lääne-Harju sädeinimeste motiveerimise programm
2.2.

Ühisprojekti eesmärgid
Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või
aitab kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja tegevussuunad avalikustatakse kohaliku
tegevusgrupi veebilehel.
Koostöövalmis piirkond, tugevad vabaühendused, elujõuline kohalik kultuur, elavnenud väikeettevõtlus,
väärtustatud kohalik toit.
Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna ettevõtlike inimeste koostööprogramm, mille tegevusena toimub 8
koolitust ja töötuba. Pikemat aega piirkonna aktiivseks sädeinimesteks pärjatud “vanad” leiavad
kogukonna abiga “uued” aktivistid, kes on nõus piirkonda panustama ja on end juba näidanud mõne
teo ja saavutusega piirkonna heaks.
“Vanade” sädeinimeste abiga ja uute kaasamisel korraldatakse töötoad igas Lääne-Harju Koostöökogu
piirkonna vallas. Teemadeks kohaliku toidu töötuba, ravimtaimede töötuba, merekultuuri töötuba,
iluaia ja lilleseade töötuba. Korraldatakse matk ja mõttetalgud EV 100 auks loodushoiu teemadel.
Lisaks töötubadele toimub Põhja-Eesti ettevõtlike külastamine ja lühikoolitustel osalemine . Õppereis
toimub Leader organisatsioonide-MTÜ Arenduskoja ja Virumaa Koostöökojaga koostöös. 2018 suvel
Ahvenamaa külastamine, kus tutvutakse kogukonnale suunatud Leader projektidega. Samuti on
eesmärk kogemusi saada kohalikust väikeettevõtlusest ja kohaliku toidu väärindamisest.

2.3.

Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED
Vajadusel lisada ridu

Ajakava

Tegevuse kirjeldus

Märgitakse kavandatud
tegevuskava elluviimise
perioodil kuu või kvartali
täpsusega.

Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis on
otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega.

IV kvartal 2017

I kvartal 2018

Põhja-Eesti õppereis.
Virumaa Koostöökoja ja MTÜ Arenduskoja Leader projektide ja
Põhja Eesti piirkonna mikroettevõtjate külastamine(lisatud
programm)
Kohaliku toidu töötuba

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

II kvartal 2018

III kvartal 2018

IV kvartal 2018
I kvartal 2019

Meede 19.2
Ühisprojekti tegevuskava

Juustu valmistamise töötuba Kernu vallas, Mõnuste külas
kohaliku ettevõtja juhendamisel.
Ravimtaimede ja rahvameditsiini töötuba.
Irje Karjuse ravimtaimede õpituba Padise vallas, Madise külas
Ahvenamaa õppereis
Külastatakse omanäolist Soome Leader piirkonda,
mikroettevõtlust, kogukonna arendamise projekte ning
edulugusid.
EV 100 mõttetalgud ja matk noorte sädeinimeste eestvedamisel .
Vahekokkuvõtete tegemine Paldiskis, Toortoidu õpituba

Vasalemma aedlinna iluaiad ja lilled
Vasalemma aedlinna seltsi ja Vasalemma pensionäride ühenduse
II kvartal 2019
poolt läbi viidud töötuba iluaiandusest, aia elementidest,
lilleseadetest. Iluaedade külastamine.
Merekultuuri ja saaduste töötuba
III kvartal 2019
Külastatakse Lohusalu sadamat ja muuseumi, kalasuitsetamise
töötuba. Kokkuvõtete tegemine.
2.4. Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust
tegevuspiirkonnale
2.4.1. Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist
Õhinapõhiste tegevuste ja mittetulunduslike organisatsioonide juhtimine võtab suure osa
piirkonna liidrite vabast ajast. Seetõttu tekib väsimus ja tüdimus. Vastutuse ja tegevuste jagamine
ja üle andmine on probleem. Uute sädeinimeste kaasamine ja liidrite kasvatamine aitab edasi
piirkonna ja kogukonna arengule
2.4.2. Ühisprojekti tulemuste kirjeldus
Projekti lõppedes on kaasatud 10-15 uut aktiivset sädeinimest ja liidrit organisatsioonide ja
kogukondadel arengusse. Saadud uusi teadmisi maal toime tulekuga .Tugevad vabaühendused.
2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale
Aktiviseerunud ühistegevus, toimekad ja iseseisvalt (äriliselt) võimekad kogukonnad .

2.5.

Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus ühisprojektis

Vajadusel lisada ridu

Taotleja ja partneri(te) nimed

Ülesannete kirjeldus
Kirjeldatakse ühisprojekti osapoolte ülesanded
võimalikult detailselt.

Taotleja MTÜ Ellamaa Looduselts

Partner (nimi)MTÜ Mõnuste Külaselts

Partner (nimi)MTÜ Madise Külaselts

Teavitab kõikidest tegevustest avalikkust,
sädeinimeste koordineerimine
kokkusaamisteks.
Uute sädeinimeste leidmine, töötubade
läbiviimine, õppereiside ettevalmistamine ja
läbiviimine
Uute sädeinimeste esitamine, töötubade
läbiviimine, õppereiside ettevalmistamine ja
läbiviimine

