2019.A. TAOTLUSVOORUST TOETATUD ÜHISPROJEKTID

MTÜ Võrumaa Spordiliit
projekt „Võrumaa Pikamaajooksude sari – tervelt ja kogukondlikult 2“ (meede 1.2.)
Projekti tegevused: projekti raames renditakse sarja korraldamiseks arvutid ning
ajavõtuteenus aastateks 2020-2022, igal aastal üheksaks jooksuks.
Projekti eesmärgiks on: Võrumaa Pikamaajooksude sarjast osavõtja hindab tervislikku
elustiili ning osaleb aktiivselt kodukoha spordisündmustel, saades innustust elukestvaks
liikumisharrastuseks ja tervisekäitumise muutmiseks või arendamiseks.
Projekti partnerid: MTÜ Võru Suusaklubi ja MTÜ Haanja Suusaklubi. Projekti abikõlblik
maksumus 42 068,16 eurot, toetuse summa 29 998,80 eurot.
Rõuge Vallavalitsus
projekt „Rõuge valla kogukondade võimestamine“ (meede 1.2.)
Projekti tegevused: projekti raames toimuvad kogukondade coachingud, ühisseminarid ja
kommunikatsioonitegevused
ning
soetatakse
piirkonnakeskustesse
digiekraanid.
Digiekraanidel kuvatakse projekti tutvustav ning projekti toimimiseks vajalik info ja jooksev
vallainfo.
Projekti eesmärk: on võimestada Rõuge vallas tegutsevaid kogukondasid, luua toimiv
koostöövõrgustik ja infovahetus erinevate kogukondade vahel ning turundada ühiselt
kogukonna algatusi ja vallas toimuvat.
Projekti partnerid: MTÜ Ääremaa Noored, Ruusmäe Noorteklubi, MTÜ Kõrvipalu
loometalu, Misso Avatud Noorteklubi ja Rõuge Kaugtöökeskus.
Projekti abikõlblik maksumus 16 210,42 eurot, toetuse summa 10 298,47 eurot.
Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus
projekt „Vunki mano! loometalgud“ (meede 1.2.)
Projekti tegevused: loometalgute „Vunki mano!“ aastatel 2020-2021 korraldamine ja
läbiviimine.
Projekti eesmärk: Võru maakond on sotsiaalse innovatsiooni sõbraliki piirkond, kus
koosloome on uus vorm avalike teenuste ja kogukonda puudutavate lahenduste arendamisel.
Projekti partner: Võrumaa Omavalitsuste Liit.
Projekti abikõlblik maksumus 33 002,80 eurot, toetuse summa 29 702,52 eurot.
Mittetulundusühing Filmi Vargamäe
projekt „Filmi Vargamäe ekspositsiooni arendamine„ (meede 2.1.)
Projekti tegevused: projekti raames luuakse välialale filmikaadritega illustreeritud suur
püsiekspositsioon 2x1 m suuruse 13 infotahvli näol, mis kajastab "Tõde ja õigus" I osa
narratiivi ja aitab filmivõttepaiga külastust paremini mõista, luua lisandväärtust
külastuskeskusele ning säilitada uudsust ka korduvkülastuste jaoks. Samas luuakse
turismiatraktsiooni väljapaneku juurde ka temaatiline fotoraam, mis võimaldab huvilistel teha
atraktiivseid fotosid "Tõde ja õigus" võttepaiga taustal.
Projekti eesmärk: Filmi Vargamäe külastuskeskuse alal on hiljemalt 31.08.2021
filmikaadritega illustreeritud "Tõde ja õigus" lugu käsitlev ekspositsioon koos temaatilise
fotoraamiga.
Projekti partner: osaühing Allfilm.
Projekti abikõlblik maksumus 10 075,80 eurot, toetuse summa 6 045,48 eurot.
Setomaa Liit

projekt „Mahe ja muhe koostöövõrgustik „ (meede 2.1.)
Projekti tegevused: läbiviidavate uurinute raames on plaanis saada ülevaade toitlustuse
korraldusest 5 lasteasutuses Võrumaa kolmes vallas ning teiselt poolt maheettevõtjate
tootmisplaanidest ja võimekusest. Saadud kokkuvõtete põhjal tehakse koostöös kokkadega
plaanid muutusteks mahetooraine kasutamisega alustamiseks ning enne projekti lõppu ka
tagasiside ümarlaud nii kokkade kui tootjatega ettepanekute saamiseks edasiste tegevuste
jaoks. Kokkadele korraldatakse kaks koolitust (teoreetilise ja praktilise) teadmise jagamiseks
levinud mahetooraine kasutamise kogemustest. Õppereis Eestis annaks Võrumaa
koolipersonalile ja kokkadele võimaluse näha erinevaid kogemusi mahetooraine kasutamisel
ja tootmisel, mida saab kasutada mahetooraine kasutuselevõtul. Kogukonna, tootjate,
lapsevanemate ja laste koostöö toetuseks mahetoidu kasutamisega toitlustuse arendamisel on
planeeritud 3 perepäeva (üks igas osalevas vallas), et kokata ühiselt mahetoorainest, saada
uusi teadmisi tervisliku ja kvaliteetse toidu pakkumisest ning vahetada kontakte või infot.
Projekti eesmärk: suurendada projektis osalevate Võrumaa omavalitsuste ja ettevõtete
koostööd maheda ning kohaliku toidutoorme osakaalu tõstmiseks lasteasutustes, parandades
sellega kohalike põllumeeste ja mahetootjate konkurentsivõimet. Toimib ettevõtjate ja
omavalitsuste vaheline koostöövõrgustik, mis tagab mahetooraine kasutamise kasvu
Võrumaa lasteasutuste toitlustuses.
Projekti partnerid: Antsla Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus ja Võru Vallavalitsus.
Projekti abikõlblik maksumus 18 007,20 eurot, toetuse summa 16 206,48 eurot.
Rõuge Vallavalitsus
projekt „Rõuge ja Antsla valla ettevõtlusalase koostöö arendamine„ (meede 2.1.)
Projekti tegevused: Projekti käigus viiakse kahe aasta jooksul läbi 8 ühisüritust erinevates
formaatides koostöösuhete algatamiseks, loomiseks ning tugevdamiseks.
Infopäev ühistegevuste praktilistest näidetest ja kogemustest; koguperepäev „Meistrite päev“;
2 päevane õppereis Tartu ettevõtte külastamiseks, kus toimib edukas koostöö; koolitus
enesearengu teemadel; Antsla valla ettevõtjate külastamine; ettevõtjate turunduse alane
koolitus teadmistebaasi suurendamiseks; Rõuge valla ettevõtjate külastamine; ettevõtjate
konverentsi läbiviimine. Ettekanded teemadel ettevõtlus, koostöö, juhtimine. Üritusele
kaasatakse piirkonna ettevõtjaid vahendamaks praktilisi kogemusi ettevõtlusega alustamisest
maapiirkonnas.
Projekti eesmärk: Tugeva ning hästi toimiva traditsioonidele toetuva Rõuge ja Antsla valla
ettevõtjate koostöövõrgustiku loomine, seob haldusreformi eelsete valdade ettevõtjaid ning
laiendab tutvusringkonda ka naabervallast pärit ettevõtjatega.
Projekti partner: Antsla Vallavalitsus.
Projekti abikõlblik maksumus 19 210,00 eurot, toetuse summa 11 526,00 eurot.

