
2017.A.  II  TAOTLUSVOORUST TOETATUD ÜHISPROJEKTID 
Võru Vallavalitsus:  
projekt „Rõõmust rõkkab Võrumaa “ (meede 1.2.)  
Projekti tegevused: viiakse läbi 3 koolitust: Suursündmuste ohutus (2 päeva);          
Vana-Võromaa Kultuuriruum ja Sündmuste turundamine ning toodete müük (1         
päev).Kaetakse teavitustegevustega seotud kulud. Projekti elluviimisperioodi jooksul viiakse        
läbi 10 õpituba (kahel Võrumaa Spordiliidu poolt korraldataval jooksul; Lastefestivali raames           
toimub õpituba “Välekil on tuli”(2 korda-2 päeva); Võrukeelne õpihoov kaasates laste           
lemmiku Jänku-Jussi (2 korda-2 päeva); ehitatakse telkidest muinasjututehas, kus lastel on           
võimalik kehastuda oma lemmik muinasjututegelaseks (2korda-2 päeva); Võru Kandles         
toimuva Jõulula ilmestamine Mõniste Talurahva muuseumi õppeprogrammiga (2 korda-1         
päeval); Võrumaa toitlustuskohtades viiakse läbi lastepäraste toitude nädal;Võru lastefestivali         
raames korraldatakse laste endi poolt meisterdatud käsitöö laat. Muinasjututehase läbi          
viimiseks ostetakse pop up telgid (4x8m 2 tk, 4x4m 1 tk).Koostatakse ja toodetakse             
reklaammaterjale.  
Projekti eesmärk : lastele ja noortele, peredele Võrumaa ajaloo, kultuuri ja keele õpetamine            
läbi erinevate sündmuste. Kaasata omavahel koostööle erinevaid osapooli: lapsed, noored,          
kohalikud ettevõtted, kohalikud MTÜd, käsitöölised, noortekeskused, toitlustusettevõtted       
jne.Viia läbi lastele võru keelt ja ajalugu õpetavad õpitoad ning hoida ning väärtustada Võru              
lastefestivalil kohalikku kultuuri, ajalugu ja keele eripära läbi erinevate töötubade.  
Projekti partner: SA Võrumaa Arenduskeskus.  
Projekti abikõlblik maksumus 29 093,80 eurot, toetuse summa 20 208,66 eurot.  
 
Võrumaa Jahimeeste Selts: 
projekt „Ulukisaaduste kasutusala laiendamine kogukonnas“ (meede 1.2.)  
Projekti tegevused: korraldatakse 15 lihatöötlemise ja 15 toiduvalmistamise koolitust/         
õpituba ulukisaaduste kasutamise oskuste täiendamiseks. Korraldatakse jahimeestele       
toiduhügieenialane täiendkoolitus.  
Projekti eesmärk: Jahindusalase teadlikkuse tõstmine ja oskuste arendamine Võrumaal.         
Jahimeeste ja neid ümbritseva kogukonna (perekonna liikmed, sõbrad, tuttavad) koolitamine          
ulukisaaduste kasutamise osas. Projekti sihtgrupiks ei ole pelgalt jahimehed (kes on ise ka kogukonna              
liikmed), vaid kõik kes selles kogukonnas puutuvad kokku jahisaadustega (saavad või toovad ise             
metsast ulukiliha ning soovivad saada juurde teadmisi selle kasutamiseks, toidu valmistamiseks). Kõik            
kogukonna liikmed, kellel on huvi, saavad osa koolitustest ja õpitubadest, kus õpetatakse saadusi             
töötlema ja kasutama. Uute oskuste ja teadmisete abil on võimalik luua lisaväärtus jahiseltsidele             
teenuste pakkumiseks.  
Projekti partner: Eesti Naisküttide Selts.  
Projekti abikõlblik maksumus 12 450,00 eurot, toetuse summa 11 205,00 eurot.  
 
SA Võrumaa Arenduskeskus : 
projekt „Vana-Võromaa kultuuriruumi turundamine “ (meede 1.2.)  
Projekti tegevused: Uma Pido video, DVD ja reklaamklippide tootmine. Koostatakse          
Vana-Võromaa kultuuriruumi trükis. Vana-Võromaa turundamiseks kaugematesse      
piirkondadesse korraldatakse pressireisie, reise blogijatele ja fotograafidele. Luuakse        
sutsusauna teemaline virtuaalreaalsus. Projekti elluviimise perioodil korraldatakse neli        
Vana-Võromaa kultuuriruumi teemalist koolitust. 



Projekti eesmärk:Vana-Võromaa kultuuriruumi turundamistegevused aitavad hoida ning       
tõsta piirkonna mainet, hea elukeskkonnana peredele ning loomeinimestele, omapära         
ettevõtlusega tegelemise paigana ning huvitava külastus- ja puhkusepiirkonnana. 
Eripärase kultuuripiirkonna hea maine toob piirkonda tagasi siinse päritoluga tegusaid ning           
ettevõtlikke inimesi, kogukonnad muutuvad tugevamaks ja paremini toimetulevaks.  
Projekti partnerid: Võro Selts VKKF ja Võru Instituut.  
Projekti abikõlblik maksumus 28 563,60  eurot, toetuse summa 24 279,06  eurot.  
 
MTÜ Turvaline Võrumaa : 
projekt „Võrumaa noorte kaasamine turvalise kogukonnaelu suurendamiseks“ (meede        
1.2.)  
Projekti tegevused: Töötatakse välja IT lahendus nutitelefonide rakendusi kasutades,         
ostetakse droon, 50 helkurvesti, 20 pealampi.Korraldatakse kuus turvalisusteemalist koolitust         
ja viiakse läbi kuus maastikuotsingu koolitust ja praktilist harjutust. Koostöös          
operatiivasutustega viiakse läbi suuremahuline maastikuotsingu õppus. 
Projekti eesmärk:Võru maakonnas on noortest koosnevad kogukonnagrupid, kes on         
motiveeritud ja koolitatud panustamaks oma kogukonna turvalisusse ja oskavad hinnata oma           
kodukohta ja seal elavaid inimesi. Projekt annab läbi teoreetiliste koolituste ja praktiliste            
harjutuste kogukonna noortele teadmisi ja oskusi maastikul inimeste otsimiseks, esmaabi          
andmiseks, koostööks politsei ja teiste operatiivstruktuuridega. Samuti tõstab kogukonna         
teadlikust ja annab teadmisi ning oskusi ise oma kogukonna hüvanguks turvalisuse loomisel.            
Tõstab noorte aktiivsust ja mitmekesistab nende arenguvõimalusi oma kodukohas. Koolituste          
eesmärgiks on anda teadmisi oma vara kaitseks, turvaliste kogukondlike ürituste ja           
spordivõistluste korraldamiseks, internetiohtude äratundmiseks ja vältimiseks, ohutuks       
liiklemiseks, meelemürkide kahjulikkusest, radikaliseerumise märkamiseks ja ennetamiseks.       
Sihtrühmaks on keskhariduse lõppastmes olevad noored. 
Projekti partnerid: Politsei- ja Piirivalveamet 
Projekti abikõlblik maksumus 22 440,00  eurot, toetuse summa 20 196,00  eurot. 
 
SA Võrumaa Arenduskeskus : 
projekt „Laste Lõuna maa“ (meede 2.1.)  
Projekti tegevused: luuakse Laste Lõunamaa koduleht koos erinevate teenustega sh          
piletimüügi süsteem e-pood, millisega on integreeritud Maksekeskus.ee lahendus, samuti         
pakiautomaadi kullerteenus. 
Ostetakse 5 miniflaierite alust/moodulseina, 4 välistingimustes kasutatavat Laste Lõunamaa         
fotoseina. Trükitakse A4 formaadis Laste Lõunamaa kaarte EST/ENG 5000 tk, LAT/RUS           
3000 tk ja valmistatakse 400 puzzlet. Kujundatakse ja trükitakse 600 Laste Lõunamaa            
ühispiletit. Tellitakse erinevates formaatides reklaamide kujundusi, tõlkeid kodulehe ja         
trükiste tarbeks, reklaamklippe. Turundustegevused sotsiaalmeedias, raadiokanalites,      
trükimeedias ja välireklaamidel/ekraanidel.Kõigi tegevuste koordineerimiseks kaetakse      
projektijuhi kulud. 
Projekti eesmärk: Ühisprojekti „Laste Lõunamaa“ eesmärgiks on tugevdada        
projektipartneriteks olevate ettevõtete omavahelist koostööd läbi ühisturunduse, tootearenduse        
ja infovahetuse. Läbi atraktiivse turismipaketi tõsta piirkonnas pereturistide arvu ning          
innustada maakonna majutusettevõtteid antud paketi ühispiletit siduma oma toodete ning          
teenustega. 
Projekti partnerid: Pintmann Grupp OÜ, Uhtjärve Ürgoru Nõiariik OÜ, SA Pokumaa, Eesti            
Maanteeameti Maanteemuuseum 
Projekti abikõlblik maksumus 42 878,69  eurot, toetuse summa 25 727,21  eurot. 



MTÜ Kagu-Eesti puiduklaster: 
projekt „Võrumaa noorte (puidu)ettevõtlikkuse arendamine “ (meede 2.1.)  
Projekti tegevused:projekti käigus viiakse läbi 4 koolitust, 6 õppereisi Eestis, 1 õppereis            
Norra, noortele Norra omaosaluse kogumise programm. Koostatakse finantsanalüüsi        
tegemise graafilised juhendid, salvestatakse 12 intervjuud ettevõtjatega ja 2 koolitust. 
Projekti eesmärk :Ühisprojekti eesmärgiks on läbi partnerluse ning ühise õppimise tõsta          
Võrumaa noorte (puidu)ettevõtlikkust ja seotust siinse piirkonna ning ettevõtetega. Vastavalt          
Võrumaa Partnerluskogu arengukavale on Võrumaa ettevõtluskeskkonna tugevuseks kaks        
majandusarengu vedajaks olevat koostöövõrgustikku. Üheks neist koostöövõrgustikest on        
puidu- ja mööbliettevõtteid koondav Kagu-Eesti puiduklaster. Samas on regiooni nõrkuseks          
noorte soovimatus piirkonda jääda, madal ambitsioonikus ja ettevõtlikkus. Käesolev         
ühisprojekt kasutab ära koostöövõrgustiku tugevust ja võimaldab noortel õppida koos          
ettevõtjatega erinevatel koolitustel ja õppereisidel, millised on uued võimalused puidu- ja           
mööblitööstuses; kuidas saab selles sektoris rakendada roboteid, sensoreid, virtuaal- ja          
liitreaalsust, pilgujälgimist ja emotsioonide mõõtmist; kuidas noor saaks ise kujundada enda           
unistuste töökoha juba tegutsevas ettevõttes; kuidas saaks noor käivitada sektoris uue           
ärimudeli või ärisuuna? Projekti käigus välja töötatud õppematerjalid ja kõik õppetunnid           
digitaliseeritakse (videod, slaidid, memod jne) ja muudetakse kättesaadavaks läbi erinevate          
veebilehtede tuhandetele Võrumaa noortele.  
Projekti partnerid: Võrumaa Kutsehariduskeskuse üksus kompetentsikeskus TSENTER 
Projekti abikõlblik maksumus 43 385,00  eurot, toetuse summa 33 797,00  eurot. 
 


