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PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU PROJEKTI KIRJELDUS 2021

Projekti nimi: (projekti nimi peab edasi andma projekti tegevuse sisu)
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Projekti sidusus ja põhjendatus, vastavus strateegia ja meetme eesmärkidele (süsteemne läbimõeldus,


eesmärkide selgus ja strateegiale vastavus, eesmärkide realistlikkus, vajalikkuse põhjendus, tegevuste selgus ja


põhjendatus, eelarve ja ajakava realistlikkus, kaasatus. 5.meetme puhul vastavus Covid-19 meetme eesmärkidele,


selge Covid pandeemia mõju tõendamine vastavalt organisatsiooni kahjunäitajatele)

1. Projekti vastavus Põhja-Harju Koostöökogu strateegiale ja meetme eesmärkidele:
Milliste eesmärkidega ja kuidas on projekt vastavuses PHKK strateegiaga ja meetmega?
(kirjeldada kavandatava projekti ja Põhja-Harju Koostöökogu strateegia seoseid lühidalt ja konkreetselt)

2. Projekti vajalikkuse ja prioriteetsuse põhjendus:
Milles seisneb projekti vajalikkus ning kuidas on määratletud projekti prioriteetsus?
(probleemide kirjeldus, mida projekt aitab leevendada või eelduste kirjeldus, mida projekt aitab ära kasutada. Tuua välja projekti prioriteetsus erinevates arengudokumentides, strateegiast tulenev prioriteetsus

3. Projekti eesmärgid:
Millist olukorda soovitakse projekti elluviimisega saavutada?
NB! Eesmärk peaks olema kirjeldatud soovitud seisundina, mitte otsese tegevusena; eesmärke ei saa olla palju. (nt laste spordiväljaku rajamine ei ole eesmärk, vaid tegevus. Nt: inimeste oskused ja teadmised on suurenenud, on kirjeldatud seisundina. Vt ka PHKK strateegia meetme eesmärke, MAK 2015-2020 Leader meetme eesmärke)

4. Projekti taotletav toetussumma, omafinantseering ja kogumaksumus.
5. Projekti tegevused



Summa
Protsent projekti kogumaksumusest


Taotletav toetussumma



Omafinantseeringu summa



Projekti kogumaksumus
100%




Märkige projekti tegevuse ja investeeringu ja nendega sisuliselt seonduvate tegevuste loetelu ajalises järgnevuses koos maksumustega. (Käibemaksukohustuse korral märgitakse abikõlblik kulu ilma km-ta. Kui taotlejal ei ole käibemaksukohustust, märgitakse abikõlblik kulu koos käibemaksuga).
Tegevused või investeeringud, millele küsitakse toetust (ühtivad PRIA avaldusega)
Tegevuse ellu viimise aeg
Maksumus
Maksumuse põhjendus Esitage kõikide kulude kohta täpne kalkulatsioon ja vajalikkuse põhjendus.
Hinnavõrdlus - kellelt on võetud hinnapakkumused, selle sisu ja hind, kehtivusaeg ning tehtud valiku põhjendus.
1.



2.



3 jne.




Maksumus kokku:
eurot


Selgitus
Millised nõutud ettevalmistavad tööd on teostatud projektitaotluse esitamiseks? Kirjeldada, kuidas on toimunud projekti maksumuse arvestamine?






Projekti soovitud tulemused, jätkusuutlikkus ja mõju piirkonnale (tegevuste tulemused ja toimivus


peale projektiperioodi lõppu, edasine haldamine, eeldused edasiseks arenguks, järgmised tegevusetapid, mõju


piirkonna arengule. Millised on projekti kvantitatiivsed/kvalitatiivsed tulemused? 5.meetme puhul tugineda


arvulistele


näitajatele ja kahjunäitajate analüüsile Covid pandeemia mõju tõendamisel.



6. Tulemused (projekti lõpuks saavutatud uus olukord, kvan/kvalit. näitajad )
Tulemuste jätkusuutlikkus (Kuidas projekti elluviimise tulemused kestavad edasi pärast projekti elluviimist? Mida selleks projekti elluviimise jooksul tehakse? Kuidas kavandatakse jätkata pärast projekti lõppemist?)


















7. Organisatsiooni/ettevõtte info (Asutamise aeg, piirkonnaga seotus jm info, mis on vajalik jätkusuutlikuse ja pädevuse hindamisel, 5 meetme puhul Covid tagajärgede likvideerimine, lisakulutuste jätkusuutlikus tulevikus)


8. Projekti kaasatus ja kasusaajate kirjeldus, mõju piirkonnale:
Kes on partnerid, kaasatud organisatsioonid, eksperte? Kes on projektist kasusaajad sihtgrupiti?
Milles kasu avaldub? Milline on koostöö? (projektist otsesed ja kaudsed kasusaajad arvuliselt ja lühidalt kasude kirjeldus, milles kasu avaldub, lisada olemasolul partnerite toetuskirjad. Nt projekti tulemusena valminud terviserada kasutab igapäevaselt x arv inimest, lisaks x arv nädalavahetustel, noori hinnanguliselt x %, külastajaid x % ; paraneb inimeste tervislik seisund; suurenenud on sportimisharrastuse võimalused)
Millised on projekti oodatavad mõjud? (projekti mõjude lühi ke kirjeldus, st kuidas avalduvad projekti mõjud nt piirkonna elanikkonnale, majandusele, kultuurile vms. Nt x küla rahvariiete soetamine tagab piirkonna traditsioonide jätkumise laulupidude-tantsupidudel osalemise näol, küla ühistegevuste jätkumise ja põlvkondade vaheliste sidemete tugevnemise näol)

9. Taotleja pädevus ja jätkusuutlikkus (Projekti meeskonna/organisatsiooni  kirjeldus ja kuidas toimub projekti juhtimine, sh kes osalevad projekti elluviimisel tegevuste läbiviijatena, -ülesanded,)
Projekti tegevuste elluviimiseks tehtavate tööde ja ülesannete kirjeldus Siin tuleks kirjeldada kõik projekti elluviimiseks vajalikud tööd ja ülesanded, mida viib ellu projekti meeskond (nii projektijuht, ühingu teised liikmed/töötajad kui ka projektiga seotud vabatahtlikud)
Kes teeb neid töid või täidab ülesandeid (sh vabatahtliku tööna) Iga tehtava töö ja ülesande juurde tuleb märkida, kelle ülesandeks meeskonnast see on, sh ka vabatahtlik töö. Hindajatel on oluline on teada, kes mille eest vastutab ning kes täidab projektijuhi ülesandeid, kui projektijuht mingil põhjusel ajutiselt eemal on
Inimeste arv
Mitu inimest
mingit nimetatud
tööd teeb















Projekti elluviimisel osalevate inimeste arv kokku

Projektijuhi CV
(ei esitata eraldi dokumendina, kui ei taotleta toetust Siinkohal hinnatakse oskusi ja suutlikkust projekt ellu viia/ koostööd koordineerida.)



10-12. Projekti eripärasus/uuenduslikkus/keskkonnasäästlikkus/koostöö:
Kas projekt on uuenduslik? Kas projektiga toetatakse piirkonna traditsioone (innovaatiline ehk uuenduslik ja/või ainulaadne. Nt uus teenus, toode; paranenud tehnoloogia, tootmise efektiivsus, uudne tööpõhimõte, uued meetodid jne) Kui projekt ei ole innovaatiline, tuleb seda märkida.
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