2018.A. TAOTLUSVOORUST TOETATUD ÜHISPROJEKTID
Käsitöö Kodu MTÜ:
projekt „Vahtsõliina kihelkonna mustrid tänapäeva keraamikas“ (meede 1.2.)
Projekti tegevused: töötubade läbiviimiseks ostetakse kaks töölauda, 16 tooli, keraamika
materjale ja -töövahendeid 16 inimesele 40-ks koolituspäevaks. Uuritakse ja salvestatakse
näituse korraldamise tarvis Vahtsõliina kihelkonnaga seotud mustreid.
Projekti eesmärk:- kogukonna liikmete kogemuste vahetamine läbi uute käsitööoskuste
omandamise ja edasiandmise;
- võimaluste loomine käsitööoskuste omandamiseks ja kultuuripärandi taaskasutamiseks;
- tugev kogukond läbi ühistegevuste.
Projekti partner: Vastseliina Käsitööühing.
Projekti abikõlblik maksumus 12 493,03 eurot, toetuse summa 11 243,03 eurot.
MTÜ Osula Külaselts:
projekt „Pühajõe piirkonna ühistegevused“ (meede 1.2.)
Projekti tegevused: Pühajõe piirkonna kultuurilisteks ja koolitustegevusteks soetatakse
lavapoodium, tantsupõrand, heli- ja valgustehnika. Viiakse läbi ettevõtluse koolitused
noortele ja täiskasvanutele a’ 2 tk tõstmaks teadmisi rahast, ettevõtlusest ja planeerimisest.
Koolitussari „Aktiivne ja terve naine – kogukonna alustala“ - toimub 4 etapis, kus
koolitatakse ja motiveeritakse piirkonna naisi olema tervislike eluviisidega, enda eest
hoolitsemist nii füüsiliselt kui vaimselt ja seeläbi kaasama kogukonna arendamisse.
Korraldatakse õppereisid Pärnumaale ja Põhja-Lätti – Pühajõe piirkonna organisatsioonide
liikmetele, tõstmaks ühist koostööd, õppides näidetelt Eestis ja lähivälismaal, nii
arendustegevuste, ettevõtluse kui mittetulundusühingute toimetamises. Luuakse Pühajõe
piirkonna visuaalne kuvand ning valmistatakse piirkonda tutvustav trükis. Kõigi tegevuste
koordineerimiseks kaetakse projektijuhi kulud.
Projekti eesmärk: on Pühajõe piirkonna maine tõstmine läbi ühistegevuste ja koostöö.
Otsesed eesmärgid on lahendada tehniliste vahendite soetamisega Pühajõe piirkonnas (endine
Sõmerpalu valla piirid) ürituste ja koolituste toimumiseks puuduolev vajalik tehniline
varustatus. Suurendada Pühajõe piirkonna organisatsioonide koostööd läbi ühisürituste ja
koolituste. Tõsta noorte teadlikkust ettevõtlikkusest, kaasata neid rohkem ühistegevustesse
ning kasvatades kodukoha- ja Võrumaa tunnet. Tõsta kultuuri-ja koostöö oskuseid teiste
organisatsioonide kogemuste kaudu läbi õppereiside.
Projekti partnerid: Osula Põhikool ja MTÜ Sulbi Maarahva Selts.
Projekti abikõlblik maksumus 33 291,50 eurot, toetuse summa 29 962,34 eurot.
Liblikaaed OÜ:
projekt „Liblikaaed“ (meede 2.1.)
Projekti tegevused: projekti vahenditest ostetakse lauad ja seminaritoolid ning moodultelgi
komplekt. Täiustatakse ettevõtte kodulehte koos reklaamvideote tootmisega.
Projekti eesmärk:P
 akkuda Võrumaal nii sise- kui välisturistile Liblikaaia loovus-loomeaias

ainulaadset turismielamuste paketti. Tuua esile piirkonna kohalik ressurss ja kaunis loodus liblikate
tutvustamise kaudu.

Projekti partner: Haluriit OÜ.
Projekti abikõlblik maksumus 18 980.00 eurot, toetuse summa 11 388.00 eurot.

MTÜ Võrumaa Talupidajate Liit:
projekt „Võrumaa toiduvõrgustiku UMA MEKK arendamine“ (meede 2.1.)
Projekti tegevused: projekti käigus korraldatakse 6 kontaktseminari koostöös Eesti
Peakokkade Ühenduse,Võrumaa väiketootjate ja toitlustajatega (sh koolikokad jne). Aset
leiavad neli vaatlusreisi Eestis - kolm neist Eesti Toidupiirkondadesse (Hiiumaale,
Peipsiveerde ja Pärnumaale) sihtrühmaks võrumaine toidutootja ning üks reis Eesti
tippkokkadele Võruma toidutootmisettevõtetesse. Inspiratsioonireis Taani Kuningriiki
korraldatakse Võrumaa väiketootjatele.Toimub 4 õppepäeva toidu kvaliteedi tagamisest.
Projektist kaetakse projektijuhtimise - ja kaudsed kulud.
Projekti eesmärk:on jõuda võrumaiste toodetega Eesti tipprestoranidesse ja kohalikku
toitlustusse ning samas läbi tegevuste arendada osapoolte – kokad, toitlustajad, tootjad –
koostöövõimalusi ja -valmidusi. Samuti on kaudseks eesmärgiks tõsta kohalike tootjate
omavahelise koostöö oskusi ja oskust näha ning leida omavahelisi koostöövõimalusi. Suures
plaanis on projekti eesmärk võrumaise toidutraditsiooni elujõulisus ja jätkusuutlikkus.
Projekti partner: MTÜ Eesti Peakokkade Ühendus.
Projekti abikõlblik maksumus 40 075,00 eurot, toetuse summa 36 067,50 eurot.
Võrumaa Omavalitsuste Liit:
projekt „Võru maakonna turundamine messidel“ (meede 2.1.)
Projekti tegevused: Maakonna esindamine Adventure messil Leedus 2019 ja 2020; Baltour
messil Lätis 2019 ja 2020; Tourest messil Eestil 2019 ja 2020; Helsingi Mardilaadal 2019 ja
2020 ning Hansapäevadel Pihkvas 2019 ja 2020.
Projekti raames koostatakse omavalitsuste ja turismiettevõtjate koostööna
eesti- ja
inglisekeelne ülevaatlik turismitrükis Võru maakonna võimalustest. Trükises tuuakse välja
piirkonna kultuuriline eripära sisuartiklite kaudu ning täiendavat tähelepanu juhitakse
kohaliku toidu nautimise võimalustele.
Lisaks valmib maakonna ürituste kalender, andmaks Võru maakonna külastajatele ning ka
kohalikele infot ja lisamotivatsiooni Võru maakonna ürituste külastamiseks.
Projekti eesmärk:Võru maakonna omavalitsused soovivad parandada ja arendada
omavahelist koostööd. Parandada Võru maakonna kui reisi sihtkoha mainet läbi turismi ja
ühisturundamise ning seeläbi parandada ka ettevõtluskeskkonda, kohalikku kultuuripärandi
turundamist, arendades noorte ettevõtlikkust ning parandades kohalikele elanikele suunatud
teenuste valikut.
Projekti partner: Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus.
Projekti abikõlblik maksumus 42 519,88 eurot, toetuse summa 38 267,89 eurot.
Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus:
projekt „Võru maakonna arendamine turismisihtkohana“ (meede 2.1.)
Projekti tegevused: Projekti käigus uute kaartide paigaldamiseks tellitakse ehitusprojekt.
Soetatakse metallist kaarditahvlid, nende kujundamine ja kaardifail. Projektist uuendatakse 19
olemasolevat maakonna kaarti ning lisatakse 8 uut kaarti. Kaartide metalltahvlid on mõõduga
2.9m x 2.12m. Maakonna kaarti kujunduseks kasutatakse kohaliku kultuuripärandi sümboleid
nagu suitsusauna, Teppo lõõts, sõir, suitsusaunaliha jne. Kaardile lisatav info tuleb eesti,
inglise, vene ja läti keeles.
Trükitakse maakonna kaart kahes versioonis: eesti ja inglise keeles (10 000 tk) ning vene ja
läti keeles (10 000 tk).
Koostöö parandamiseks ning konkurentsivõime suurendamiseks korraldatakse ettevõtjatele ja
omavalitsuste töötajate ühised koolitused ja õppereisid. Korraldatakse õppereis Druskininkai
piirkonda Leedus, kus kohalikud omavalitsused panustavad aktiivselt turismisihtkoha

arendamisse koostöös kohalike ettevõtjatega.
Toimub kaks kohalikku õppereisi tutvumaks Võru maakonna turismiobjektidega, siinsete
võimalustega ning teenusepakkujatega.
Toimub maakonna ettevõtjate ja omavalitsuste ümarlaud koos kontaktkohtumistega. Lisaks
on planeeritud ühine sihtkohta turunduskoolitus. Eraldi koolitus on mõeldud google mapsi
kaartidele objektide lisamiseks koos Tripadvior kontode korrastamisega.
Projekti eesmärk: on koostöös kohalike omavalitsuste ja piirkonnas paiknevate
turismiettevõtjatega parandada Võru maakonna kui turismisihtkoha mainet ning lihtsustada
turistide ja kohalike elanike liikumist piirkonnas turismiobjektidele viitavate välikaartide abil.
Läbi kontakt kohtumiste, ümarlaudade, koolituste ning õppereiside parandada koostööd
kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate vahel.Tänu uuendatud välikaartide süsteemile luua
maakonnast, siinsetest vaatamisväärsustest terviklikum pilt ning läbi ristturunduse
teadlikumalt suunata turiste piirkonnas.
Projekti partner: Võrumaa Omavalitsuste Liit.
Projekti abikõlblik maksumus 44 122,13 eurot, toetuse summa 39 709,91 eurot.

