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MTÜ Kodukant Läänemaa 2017. a tegevuskava
Eesmärk

Tegevused

Tähtaeg ja teostaja

Mõõdikud

Infopäevade korraldamine.

Jaanuar, märts,
november-detsember,
teostaja tegevmeeskond

Infopäevadel osalejaid
vähemalt 90

Pressiteated, meediakajastused, lood toetuse saajatega,
projekti elluviijatega

Pidev

Teavitused taotlusvooru avamisest

Taotlusvoorud on
avatud 06.- 17.02.2017
ja
03.17.04.1017, teostaja
tegevmeeskond

Voorude avanemise tähtaegade
info on avaldatud vähemalt 40
tööpäeva enne avanemist

Taotlejate professionaalsem nõustamine. Kodulehel ja
eelnõustamisel antud info üheselt mõistetavuse
saavutamine, rubriigi „KKK“ (korduma kippuvad
küsimused) avaldamine KKLM kodulehel. Taotlemise
tingimuste ja nõutavate dokumentide
üheseltmõistetavatena avaldamine kodulehel,
nõustamisel ja infopäevadel. Koostöö LAKi ettevõtlusja MTÜ konsultantidega LEADER meetme info
jagamisel ja taotlejate nõustamisel.

Jaanuaris 2017
avaldatud KKK, mida
pidevalt täiendatakse,
tegevmeeskond.

Projektitaotluste esitanutest on
nõustamisel käinud 2/3.
80% küsitlusele vastanuist
hindavad nõustamise heaks või
väga heaks.

Kodulehel taotlemise
info täiendamine,
tegevmeeskond.

Vaideid taotlejatelt ja PRIAlt
ei ole esitatud

Eraldi teavitus ja selgitus ühis-, suur-

Üldkoosolekud märtsis,

Esitatud vähemalt 1 suur-, 1

MTÜ Kodukant Läänemaa
LEADER strateegia 20142020+ rakendamine
Strateegia ja LEADERmeetme tutvustamine
Läänemaal eesmärgiga –
Igaüks peab teadma!

LEADER – meetme
taotluste menetlemine

Avaldatud 10 pressiteadet
Ilmunud 5
lugu/meediakajastust

2018.aasta LEADERmeetme rakenduskava
ettevalmistamine

KKLM projektide
elluviimine vastavalt
projektide tegevuskavadele
Organisatsiooni arendamine,
tutvustamine ja töö
liikmetega

kogukonnateenuse- ja koostööprojektide kohta.
KKLM üldkoosolek-KKLM projektide heakskiitmine, ja
teiste üldkoosoleku kinnitust vajavate projektide
heakskiitmine.

septembris.
Koostööprojektide
esitamine jooksvalt,
projektitaotlejad

ühis- ja 1 kogukonnateenuse
projekt.

Projektitaotluste professionaalsem ja kiirem tehniline
kontroll

tegevmeeskond

Tehniline kontroll on läbi
viidud professionaalselt ja
vähemalt 20 tööpäeva jooksul
on esitatud juhatusele
hindamisele saatmiseks

KKLM hindamiskomisjoni liikmete koolitus

Hindamiskomisjoni
koolitus 28.03.2017,
tegevmeeskond

Koolitus läbi viidud

Projektitaotlejate investeeringuobjektide külastuse
korraldamine ja projektide tutvustuse ärakuulamine

Hindamiskomisjon,
tegevmeeskond

Kõik soovijad on saanud
võimaluse projekti tutvustada

Taotluste hindamine hindamiskomisjonis

Hindamiskomisjon

Hiljemalt 30 tööpäeva jooksul
pärast projektitaotluste
laekumist juhatuselt

LEADERprojektitaotluste menetlemise korra
täiendamine, s.h ühis-, koostöö- ja suurproejtide
menetlemise käigus osas
Üldkoosolek kinnitab 2018 rakenduskava

Tegevmeeskond, 01.07.

Projektide (muuseumide projekt, kohaliku toidu projekt
sh 16.09.2017 kohaliku toidu festival, säästva turismi
projekt)tegevuste elluviimine

Pidev, tegevmeeskond,
juhatus

Projektijuhid

Üldkoosolek on 2018
rakenduskava kinnitanud
hiljemalt 20.septembriks 2017
( PRIA-le tuleb esitada
hiljemalt 01.10.2017)
Tegevused on tähtaegselt ellu
viidud

Organisatsiooni tutvustavad Kodulehel ja Facebookis kajastatakse aktuaalset infot
tegevused, meediakajastused atraktiivsel moel. Avaldatakse pressiteateid, ilmuvad
meediakajastused.
Tegevmeeskonna ja
Juhatuse, tegevmeeskonna ja hindamiskomisjoni
juhtorganite pädevuse
koolitused, seminarid sh õppereis eesmärgiga tutvuda
tõstmine
teiste tegevusgruppide Leader meetme rakendamisega
Tihedam koostöö liikmetega Liikmete vajaduste väljaselgitamine (ettevõtjate,
MTÜde ümarlaud). Liikmeõhtute, väljasõitude või
ühistegevuste korraldamine

Sisekordadest tulenevad
tegevused

Vähemalt 1 x kvartalis,
tegevmeeskond, juhatus
Vähemalt 3 koolitust,
seminari aastas
2 üritust aastas
pidev, tegevmeeskond

Koduleht ja FB on atraktiivne
ja KKLM on tuntud (kodulehe
ja FB külastatavuse statistika)
Juhatuse, tegevmeeskonna ja
hindamiskomisjoniliikmed on
koolitustel osalenud
Toimunud vähemalt 2
arutelu/ümarlauda/ühistegevust

Liikmete kontaktandmete uuendamine

01.06, edaspidi pidev

Liikmete kontaktid on
uuendatud

Majandusaasta aruande koostamine ja kinnitamine

Raamatupidaja koostab,
juhatus kiidab heaks ja
suunab üldkoosolekule.

Majandusaasta aruanne
kinnitatud 31.03

Hankekorra koostamine ja esitamine juhatusele
kinnitamiseks

Tegevmeeskond,
juhatus

Hiljemalt 30 päeva jooksul
pärast rakenduskava
kinnitamist PRIA poolt

Puhkuste ajakava ettevalmistamine ja esitamine
juhatusele kinnitamiseks

Tegevmeeskond

I kvartali jooksul

Suhtlemine küladega, külavanemate ja seltsidega

2017-2020, Ene
Sarapuu

Maakonna ettepanekute esitamine manifesti jaoks

Ene Sarapuu, 15.05.

Info külade EV 100 ürituste
kohta on kogutud ja
edastatud
Ettepanekud esitatud

Läänemaa külade delegatsiooniga Maapäeval osalemine
4.-6. august Viljandimaal

Ene Sarapuu, august

Kohalike kogukondade
kaasamine piirkonna
arendamisel, külavanemate
institutsioonide tugevdamine
külades.
EV 100 tegevuste info
kogumine ja edastamine
külades
Maapäeval osalemine

Läänemaa delegatsioon on
Maapäeval osalenud osalejaid

Koondada külade,
külavanemate ja külaseltside
info, et see oleks aktuaalne
ja kättesaadav
Täiskasvanuõppe
edendamine külades

Koostöö maakondlike, teiste
piirkondade ja üle-eestiliste
koostööpartneritega
Eesti LEADER Liit MTÜ

Külaliikumine Kodukant
MTÜ

Delegatsiooni koondamine, valdadega toetuslepingute
sõlmimine

Ene Sarapuu, juuli

Kodulehele külavanemate, külaseltside ja seltside
eestvedajate info

Esmane korrastamine
01.07, edaspidi pidev,
Ene Sarapuu

Külaliikumine Kodukant algatusel täiskasvanuhariduse
edendamine ja propageerimine külades

Lääne maakonna
täiskasvanuhariduse
saadik (Aile Nõupuu)

KKLM on Eesti LEADER liidu liige. Eesti Leader Liidu Pidev, Ene Sarapuu
eesmärk on ühendada LEADER tegevusgruppe ja kaitsta
LEADER tegevusgruppide huve ning toetada LEADER
tegevusgruppide tasakaalustatud teadmispõhist arengut.
KKLM on Külaliikumine Kodukant liige.
Pidev, Ene Sarapuu,
Külavanemate, külamajade ja külade arendusseltside
juhatus
kaardistamine; andmete edastamine;
EV 100 külades, osalemine üldkoosolekutel. Maapäeval
osalemine, Aasta Küla valimine

Maainfokeskus

LEADER seminaridel osalemine; materjalide
jaotamine;
Avatud talude päeva koordineerimine Läänemaal

Pidev, tegevmeeskond,
juhatus

PRIA (Läänemaa ja Tartu)

Koostöö, eesmärgiga LEADER meetmete parem
rakendamine, sh e-pria keskkonna täiendamine
KKLM-i huvide esindamine LAK nõukogus,
koosolekutel osalemine

Pidev, tegevmeeskond

Läänemaa Arenduskeskus
SA
KKLM vabatahtlike tegevus

Lääne maakonna vabatahtlike tegevuse koordineerimine
Teeme Ära

Pidev, Ene Sarapuu

Maret Arike
(vabatahtlikuna)

vähemalt 20
Delegatsioonis vähemalt 20
inimest ja toetuslepingud
sõlmitud
Andmed on kaasajastatud

Läänemaa külade
eestvedajatele on tutvustatud
maakonna täiskasvanuhariduse
võimalusi

KKLMi huvid on esindatud ja
ettepanekud arvestatud

Interaktiivne kaart Külatee,
kus kajastatud Läänemaa
külade andmed
Maapäeval on osaletud.
Esitatud aasta küla kandidaat
Lääne maakonnast
Osaletud LEADER
seminaridel vähemalt 1 x
kvartalis, Avatud talude päev
toimunud, osalenud
vähemalt 10 talu
E-pria keskkond on
taotlejasõbralikum
Osaletud nõukogu
koosolekutel vähemalt 1 x
kvartalis
Teeme Ära talgupäev on Lääne
maakonnas läbi viidud

Lääne maavanema juurde
moodustatud maakonna
arenduskoda
Lääne Harju Koostöökogu ja
Nelja Valla Kogu
Roheline Jõemaa,
Arenduskoda

Hiidlaste Koostöökogu,
Pärnu Lahe Partnerluskogu

KKLM-i huvide esindamine ja koostöö maakonna
konkurentsivõime ja maine tugevdamisel

Pidev, Ene Sarapuu

Osaletud nõupidamistel
vähemalt 2x aastas

KKLM projektide tutvustamine. LEADER- taotluste
menetlemise kogemuste jagamine. Koostöövõimaluste
läbirääkimine. Loode-Eesti koostööprojektis osalemine
Säästva turismi rahvusvahelises koostööprojektis
osalemine

Tegevmeeskond,
juhatus
Tegevmeeskond,
juhatus

2017 aasta Loode-eesti
koostööprojekti tegevused on
ellu viidud
2017 aasta koostööprojekti
tegevused on ellu viidud

Kohaliku Toidu koostööprojektis osalemine

Tegevmeeskond,
juhatus

2017 aasta koostööprojekti
tegevused on ellu viidud

