2016.A. TAOTLUSVOORUST TOETATUD ÜHISPROJEKTID
MTÜ Krabi Külaselts  „Koostöös Eesti sajani!“ Projekti raames edendatakse rahvatantsu ja
soetatakse rahvariided, luuakse võimalused noorteansambli tekkimiseks, viiakse läbi
erinevaid töötubasid piirkonna elanikele, toimuvad õppereisid Põhja, Lääne ja IdaEestisse,
Eesti 100 tähistamine ühisüritusega. Abikõlblik maksumus 14 740 eurot, toetuse summa
13 320 eurot. Käesoleva projekti eesmärgiks on kogukonna koostöö tihendamine ning
traditsioonide taaselustamine, hoidmine ja kodanikutunnetuse suurendamine läbi pikaajalise
ühise eesmärgi teostamise. Projekti partner: MTÜ Kõgõkogo.
MTÜ Navi Külaselts  „Kogukonna kasvulava“. Projekti raames viiakse läbi ühenduste
baasvõimekuse arendamisele suunatud õpitubasid, toimuvad koolitused tegutsevate ühenduste
ja seltside võimekuse tõstmiseks, viiakse läbi kogemuste vahetamisele ja koostööle suunatud
õpirännakud, mõttekojad, korraldatakse vabaühenduste mess ning peetakse blogiraamatut
kodanikuühiskonna arengut puudutavatel teemadel. Abikõlblik maksumus 23 715,38 eurot,
toetuse summa 19 611,92 eurot. Projekti eesmärgiks on kogukonnaliikumise hoogustumine,
uute (noorte) eestvedajate kaasamine, traditsioonide väärtustamine, teadlikumalt ja
aktiivsemalt oma piirkonna elu arendamisse panustamine. Projekti partnerid: Loome OÜ ja
SA Võrumaa Arenguagentuur.
Sann ja Süük MTÜ  „Haanimaa Suidsusanna Nätäl 2016, 2017, 2018“. Projekti raames
toimuvad kolme aastase tegevuskava raames saunapäevad kõigile suitsusauna huvilistele,
töötoad saunaperedele, ekskursioonid ning õppekäigud. Abikõlblik maksumus 20 500 eurot,
toetuse summa 18 450 eurot. Projekti eesmärgiks on Haanimaa traditsioonilise elamisviisi
säilitamine ja edendamine ning Suidsusanna nädäli läbiviimine aastatel 2016, 2017, 2018.
Projekti partner: MTÜ Haanimaa Kultuurikoda.
Mõniste Vallavalitsus  „Mõniste huvikooli asutamine“. Projekti käigus soetatakse pilli
õppetundideks ning ühisürituste korraldamiseks pillid, toimuvad pilliringid lastele ja
täiskasvanutele, korraldatakse kuus üritust teadvustamaks kogukonda pilliõppe võimalustest.
Abikõlblik maksumus 20 167,39 eurot, toetuse summa 18 150,65 eurot. Projekti eesmärgiks
on pakkuda piirkonna lastele (sh lasteaed), noortele ja täiskasvanuile rohkem võimalusi
enesearendamiseks, kvaliteetseks vaba aja veetmiseks, ühistegevusteks, koostegemise
harjumuse kujundamiseks. Projektiga aidatakse hoida ja populariseerida võrukeste keelt ja
kultuuri. Projekti partnerid: Mõniste Avatud Noortekeskus MTÜ ja Kõrvipalu Loometalu
MTÜ.
Võrumaa Turismiliit  “UMA MEKK Võrumaa külalisele” projekti raames viiakse läbi
koolitusprogramm Võrumaa toitlustus ja
turismiettevõtjatele kohaliku pärandi
rakendamiseks oma menüüdes, serveerimistingimustes ja turundustegevuseks, korraldatakse
UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädalat, toimub turunduskava uuendamine läbi
veebrivärava www.visitvoru.ee Abikõlbik maksumus 11 100 eurot, toetuse summa 9 990
eurot. Projekti eesmärgiks on viia kokku Võrumaa pärandtoidu tootjad, kes on koondunud
võrgustikku Uma Mekk, toitlustus ja turismiettevõtjatega, kelle katusorganisatsiooniks on
Võrumaa Turismiliit. Anda seeläbi uut väljundit kohalikele toidutootjatele ning tutvustada
Võrumaad laiemalt Eesti ja väliskülalistele kui eripalgelist, ehedate ja kohalikul pärandil
põhinevate toiduelamuste pakkujat. Projekti partner: SA Võrumaa Arenguagentuur.

