Ühisprojektid

Projekti tegevused

Taotlemis
e Aasta
Projekti nimi
MITTETULUNDUSÜH 2016
Külakogukonna festivali
ING PIHLAKSE
Meie Küla Pidu
ettevalmistamine ja
läbiviimine 2016-2019

Ühisprojekti taotleja

Abikõlblik
summa

Määratud summa

Aktiivne ja järjepidevalt ühistegevuslikku initsiatiivi ja võimekust üles näitav, oma
MTÜ Lindi Külaselts
kogukondlikku kuuluvust ja elukeskkonda väärtustav kogukond Lindi külas. Selleks Lindi
küla kogukonnale, selle aktiivse, ühtse ja koostöövõimelisena toimimiseks vajaliku, ning
ka laiemale avalikkusele oma vajalikkust tõestanud kogukondliku ühisettevõtmise
jätkamine ja täiustamine: Lindi küla kogukonnast ja siinsest miljööväärtuslikust
elukeskkonnast lähtuva ja seda väärtustava ning laiemalt tutvustava ulatusliku, kvaliteetse
ja omanäolise külakogukonnafestivali Meie Küla Pidu korraldamine kohaliku kogukonna
initsiatiivil, ettevalmistamisel ja läbiviimisel aastatel 2016-2019.Üldisemas mõttes on
projekti (kaas)eesmärk rannaküla omanäolise kogukonna, tegevusvaldkondade, keskkonna,
miljöö, pärimuse ja kultuuri ning võimaluste väärtustamine ja tutvustamine läbi kohaliku
kogukonna aktiivse ühistegevuse.

75290

24540

2.juuli Meieküla Pidu
LINDIL

15-16 oktoober 2016
Eesti kitsarööpmelise
juurdeveoraudtee 120.
aastapäev Lavassaares

Tegevussuunad

Projekti eesmärgid

Külakogukonnafestivali toimumiseks vajalike ettevalmistavate tegevuste ajakava on kõigil neljal aastal ühesugune: 2016, 2017, 2018, 2019 festivali kava koostamine,
programmis osalejatega kokkulepete ja lepingute sõlmimine, osalevate ühe päeva kogukonnakohvikutega kokkulepete sõlmimine, erinevate koostööpartneritega kokkulepete
sõlmimine, korraldusteemalised külakoosolekud.Aprill - juuni: laadamüüjatega (esimesel aastal ca 90) kokkulepete sõlmimine, festivaliterritooriumi ja -objektide esmane
vajaduspõhine ettevalmistamine, korraldusteemalised külakoosolekud; turundustegevus - reklaammaterjalide valmistamine ja levitamine, reklaami avaldamine ja artiklid
printmeedias. Juuni - juuli kuni festivali toimumispäevani:
kõigi lepingute ja kokkulepete lõplik kinnitamine, festivaliala ja -objektide lõplik ettevalmistus Juuli esimene laupäev keskpäevast keskööni: Külakogukonnafestival Meie Küla
Pidu
Juuni peale festivali toimumispäeva - september: festivaliterritooriumiks olnud külakeskuse ja sealsete objektide korrastamine, kokkuvõttev külakoosolek, sisuliste ja rahaliste
kokkuvõtete tegemine - aruandlus, arvete tasumine. Oktoober - detsember: järgmise festivali kava ja meeskonna ning esmase eelarve koostamine. Esmased kokkulepped
osalejate ja koostööpartneritega.

Ühisprojektis osalevad
Partnerid

2016

MITTETULUNDUSÜH 2016
ING EESTI
MUUSEUMRAUDTEE

Eesti kitsarööpmeliste
raudteede juubelite
tähistamine

Ühisprojektiga viiakse läbi kahe aasta jooksul kaks sündmust Lavassaares ja kaks sündmust partneri poolt Tootsis. Sellega suurendatakse tegevuspiirkonna külastatavust
turistide poolt (eelmistel aastatel külastas muuseumi üle 3500 inimese). Markeeritakse tugevalt Eestis Pärnumaal Audru vallas Lavassaares muuseumraudtee kogu olulisus ja
ajalugu. Tähistatakse väärikalt kitsarööpalise raudtee sündi Eestis. Laiem mõju on olnud aastakümneid kogu piirkonnale, millal muuseumraudtee on olnud avatud. Ühisprojektist
suureneb inimeste teadlikkus tegevuspiirkonna ühisest ajaloost ja Eesti kitsarööpalise raudtee ja turbatootmise algusest ning kujunemisest. 2016: Eesti kitsarööpmelise
juurdeveoraudtee 120. aastapäev, Aeg: 15. – 16. oktoober 2016, Tegevused: Muuseumrongi sõidud vaba graafiku alusel. Videonäitus esimesest juurdeveoraudteest, mida
näidatakse muuseumi videosaalis. 2017: 95. aastat Lavassaare turbaraudtee ehitamise algusest, Aeg: 29. juuli 2017 Tegevused: Sõidab muuseumrong graafiku alusel.
Videonäitus Lavassaare turbaveoraudteest läbi aegade, mida näidatakse muuseumi videosaalis. Esinevad Lavassaare naisrühm Kanarbik ja MTÜ Pärnumaa Lõõtspillihaigete
Selts.

Teadvustada inimestele Eesti kitsarööpalise raudtee kujunemise ajalugu ja turbatootmise
MTÜ Eesti
ajalugu. Tähistades Eesti kitsarööpmelise juurdeveoraudtee 120. aastapäeva 2016 aastal ja Turbamuuseum
95. aastat Lavassaare turbaraudtee ehitamise algust 2017 aastal. Mõlemad üritused
toimuvad Lavassaares. Korraldada inimestele kitsarööpalisel raudteemaa-alal (raudtee on
ülesse võetud) terviseedendamiseks Sookolli jooks Tootsi vallas Pärnumaal 2016 ja 2017
aastal

1636

1472,4

TÕSTAMAA
VALLAVALITSUS

2016

Tõstamaa mõisateater

Korraldada ühiselt 4 aasta vältel igal aastal ühe originaallavastuse kirjutamist ja trükituna
ning digitaalselt väljaandmist ja etendamist Tõstamaa mõisas. Kaasata mõisateatri
korraldusse kohalikku kogukonda.

52000

37200

KÜLASELTS IIRIS

2016

SAARDE
SEENEFESTIVALI
KORRALDAMINE
2016-2018

Mõisateater on elavdavaks tegevuseks kohalikus kogukonnas. Mõisateater reklaamib meie piirkonda, tutvustab Romantilist Rannateed ja aitab kaasa kvaliteetse elukeskkonna
kujundamisele, kus pakutakse kultuurielamusi. Piirkonda külastab rohkem turiste, millest on kasu kohalikele ettevõtjatele. Koostöö kogukonnas on aktiviseerunud. Käesolev
projekt on kavandatud neljaks aastaks, mil igal suvel lavastatakse Tõstamaa mõisas 1 uus originaallavastus. Igal aastal on uus teema nagu inimsuhted, mereteema, Eesti
Vabariik 100, Tõstamaa ajalugu jms. Etenduste kirjutamiseks korraldatakse igal aastal konkurss, etendustest valmivad trükitud ja digitaalselt väljaantud käsikirjad ning neid on
võimalik ka edaspidi kasutada. Projekti raames toimuvad igal aastal Tõstamaa mõisas 3 etendust ja valminud etendust on võimalik ka edaspidi mängida. 2016 –
originaallavastuse etendamine juulis-augustis, 2017 – originaallavastuse etendamine juulis-augustis, 2018 – originaallavastuse etendamine juulis-augustis, 2019 –
originaallavastuse etendamine juulis-augustis.
Seenefestival on kohaliku omavalitsuse ja kohalikku kultuuri- ning käsitööd edendava mittetulundusühingu Külaselts Iiris koostöös planeeritud üritus Saarde vallas, põhiosas
Tihemetsas, kuid osaliselt ka Kilingi-Nõmmes. Seenefestival on haarav ja mitmekülgseid tegevusi pakkuv üritus Pärnumaa kaguosa ja naabermaakondade inimestele. Saarde
Seenefestivali eesmärkideks on: Saarde valda tuntakse kvaliteetse elukeskkonna poolest, Saarde valla käsitöö ja toidu populariseerimine, kohalike inimeste mitmekülgne ja tugev
koostöö oma piirkonna tutvustamisel. Festival pakub kohalikele elanikele ja külalistele aktiivseid ja arendavaid tegevusi, laata ning Eesti üht parimat seenenäitust. Saarde
Seenefestivali korraldamine toimub kodanikualgatuse korras valla kohalike elanike poolt. Need inimesed omandavad oskused ühisürituse läbiviimises ja meeskonnatöös.
Kogukond võidab piirkonnast positiivse kuvandi loomisest. Lisaks saavad kohalikud panustada ettevõtmisse osaledes festivali programmis, laadal ja teistes ettevõtmistes.
Kohalikud elanikud saavad oma kodukohta tutvustada läbi Seenefestivali ürituste ja tegevuste. Saarde valla missioon (Valla arengukavast aastani 2028) on: valla elanikkonna
kvaliteetne teenindamine. Kohaliku haldusterritoriaalse planeeringu kavandamine ja kehtestamine ning kohaliku keskkonna kujundamine lähtuvalt säästva ja tasakaalustatud
arengu põhimõtetest. Kohaliku omaalgatuse stimuleerimine ja toetamine. Ajalooliselt välja kujunenud identiteedi ja kultuuriomapära säilitamine, propageerides elanike
ühtekuuluvustunnet. Seenefestivali läbiviimine on kooskõlas Saarde valla arengukavaga, pakkudes piirkonnale üritust kodanikualgatuse korras ja tugevdades elanike
ühtekuuluvustunnet.

Saarde Seenefestivali korraldamisest saab iga-aastane traditsioon, festivalist kujuneb nii
Saarde Vallavalitsus
Saarde valla kui Tihemetsa aleviku tunnusüritus, mille toimumist oodatakse ja millel
osalemine pakub alati huvi. Lisaks õpitakse väärtustama ja hoidma loodust. Festivali
programmi kokku pannes arvestatakse kohalike elanike huve. Festivali korraldamisest osa
võtvad õpilased ja noored saavad oma teadmisi ja oskusi kasutada tulevikus eriala/ ametit
valides. Kogu ühistegevuse tulemusena on kogukond koostööaltim ja tugevam.

30502,95

27452,64

16-17 september
Seenefestival Saarde
vallas Tihemetsas

PÄRNUMAA
SPORDILIIT

2016

Pärnumaa
Projekti näol on tegemist traditsioonilise ja piirkonna eripärasid arvestava spordisündmuse, Pärnu Rannamängude - kahel järjestikkusel aastal korraldamisega. Spordisündmus
Rannamängude
on mõeldud tegevusgrupi piirkonna omavalitsuste inimestele aktiivset elustiili toetava valikuvõimalusena ning piirkonna identiteedi tugevdajana
korraldamine 2016-2017

Edendada piirkonnas liikumisharrastust; läbi spordisündmuse korraldamise kujundada
piirkonna mainet; kaasata kohalikke elanikke ja pakkuda neile kodulähedases keskkonnas
tegevusi ning luua valikuvõimalusi; kaasata spordisündmuse korraldamisse piirkonna
vabatahtlikke ning pakkuda neile korralduskogemust.

22484,15

17367

16-17 juuli Rannamängud
Varblas

Koostööprojekti
taotleja
PÄRNU LAHE
PARTNERLUSKOGU

Aasta

Projekti nimi

PÄRNU LAHE
PARTNERLUSKOGU

2016

Koostööprojektid
2016

SA Tõstamaa Mõis

Varbla Spordiselts,
Spordiklubi TAHK

2017

Tegevussuunad
Mulgi Märgi
Koostöö Euroopa tegevusgruppide vahel, õppereis ja osalemine rahvusvahelisel LINC konverentsil 2016 Ungaris. Seminar teemal „Kohaturundus kaubamärgi kaasabil“
tunnustussüsteemi ja
õppereisil 2016. Koostöö Euroopa tegevusgruppide vahel, õppereis ja osalemine rahvusvahelisel konverentsil LINC 2017 Luksemburgis. Koostöö Euroopa tegevusgruppide
tegevusgruppide koostöö vahel, õppereis ja osalemine rahvusvahelisel konverentsil LINC 2018 Austrias. Romantilise Rannatee kaubamärgi turundustegevused
arendamine

Projekti eesmärgid

Koostööprojekti
partnerid
Koostöö Euroopa tegevusgruppide vahel, õppereis ja osalemine rahvusvahelisel LINC
MTÜ Mulgimaa
konverentsil 2016 Ungaris ja õppereis. Seminar teemal „Kohaturundus kaubamärgi
Arenduskoda
kaasabil“ õppereisil 2016. Koostöö Euroopa tegevusgruppide vahel, õppereis ja osalemine
rahvusvahelisel konverentsil LINC 2017 Luksemburgis. Koostöö Euroopa
tegevusgruppide vahel, õppereis ja osalemine rahvusvahelisel konverentsil LINC 2018
Austrias. Romantilise Rannatee kaubamärgi turundustegevused

Abikõlblik
summa

Taotletav summa

45000

40500

Õppereis LINC 2016
Ungari, Dabas 252oktoober

9-12 mai LuxemburgVianden

Kohalik toit
kättesaadavaks

Koolituste sari 2016 - 2018, õppereisid Läänemaale, Hiiumaale ja Itaaliasse, Romantilise
Rannatee toidufestivalidel kohaliku toidu ja Culinary Heritage toidumärgise
propageerimine 2016, 2017- Trükised, kohaliku toidu pakkujate võrgustumine,
koostööpartneritega side valitsuse ja riigikoguga.

30000

27000

Läänlaste ja hiidlaste
õppereis 8.-9. november
PLPK-piirkonda ;
„Kohalik toit
kättesaadavaks“ seminar
“Toitumise erivajadused“
25.november.2016 MTÜ

Kohalik Toit infopäevad 6.0227.02 PLPK valdades.
23 märts Meisterkoka koolitus
Surju Algkoolis

Tegevused: koolitused ja seminarid viiakse läbi kolmes koostööpiirkonnas.Koolituste sari 2016 – 2018. Koolitustel kaasatakse lektoreid: piirkonna VTA, Taluliit, Mahetootjate
Liit, Nõuandeteenistus jt toidutootmist ja töötlemist toetavad organisatsioonid.. 2016 kuni 2018. aastal toimub 3 toidutootjatele ja –töötlejatele suunatud vastastikuse
praktiseerimise koolitust väiketootjate ja –töötlejate juures ning toitlustuskohtades koostööpartnerite piirkonnas, praktilised õpitunnid koolides.Toimuvad kohaliku toidu
töötlemise ja turustamise siseriiklikud õppereisid Läänemaale ja Hiiumaale. Õppereisid viiakse läbi ühiselt partnerregioonides rotatsiooni korras.2016, 2017 toimuvad Culinary
Heritage toidumärgise propageerimise infopäevad ja Romantilise Rannatee toidufestivalide firmaroogade kohaliku toidu degusteerimised. Avaldatakse temaatiline trükis
2017.Võrgustumine toimub kohaliku toidu pakkujatest, koostööpartneritega arendatakse sidet valitsuse ja riigikoguga.

MTÜ Kodukant
Läänemaa, MTÜ
Hiidlaste
Koostöökogu.

2018

