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I VALDKOND: Võru maakonna esindatud ja kaitstud ühishuvid ning infovahetus
Eesmärk Asutajate ühishuvide esindamine
1.1. Võru maakonna ja reEra-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioo- Arenduskeskuse
giooni ning ettevõtluse
nidele ning üksikisikutele maakonna ja ettevõttöötajad
terviklik ja süsteemne
luse arengut toetavate erinevate teenuste pakkuarendamine
mine.
1.2. Regulaarselt toimiva
Maakonna ja arenduskeskuse liikmete ühishuJuhatuse liige
suhtlusvormi loomine
vide esindamine suhtlemisel keskvõimu esindajakeskvõimu esindajatega
tega.

1.3. Võru maakonna ühishuvide esindamine

Elluviimise aeg

pidev

pidev

Osalemine vabariiklike liitude ja ministeeriumide
töörühmades, tagasiside andmine.

Valitud esindajad
töörühmade
Arenduskeskusest, kokkukutsujate
juhatuse liige
teatatud aegadel

Kohtumised ministeeriumide ja riigiasutuste esindajatega.

Juhatuse liige,
tegevjuht

pidev

Võru maakonna KOVide ühiste seisukohtade kujundamine ja nende aktiivne esindamine riigiasutustes.

Juhatuse liige

pidev

Regulaarne koostöö seadusloome alal Riigikogu
komisjonide ja ministeeriumitega.

Juhatuse liige,
Arenduskeskuse
töötajad

pidev

Võimalikud
finantseerimise allikad

Täitmine

Osutati erinevaid teenuseid era-,
avaliku- ja kolmanda sektori
organisatsioonidele ning üksikisikutele
Maakonna ja arenduskeskuse
liikmete ühishuve esindamine
käis pidevalt arenduskeskuse
töötajate poolt.
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
eestvedamisel koostasid 8 maakonda ühiselt regionaalvaldkonna
uuringut. Uuringu koostamise
käigus toimus ühised töökoosolekud.
Juhatuse liige osales Maanteeameti kutsel kruusateedele
katendi ehitamise valemi muudatuse töörühmas.
Kohtumised toimusid
MKM-ga kiire interneti meetmete
väljatöötamise raames, Rahandusministeeriumiga seoses
Kagu-Eesti tegevuskava ja KaguEesti tööstusalade uuringu koostamisega,
Seisukohtade kujundamine käis
arenduskeskuse nõukogus ning
vastavalt nõukogu seisukohtadele esindasid arenduskeskuse
töötajad neid erinevates riigi- ja
koostööasutustes.
Jooksvalt tehti ettepanekuid
erinevatesse seaduse eelnõudesse.

Informatsiooni koondamine, analüüsimine ja
edastamine.
II VALDKOND: Võru maakonna areng. Arendustegevus
Eesmärk Maakonna ning regiooni terviklik ja süsteemne arendamine
2.1. Maakonna arengu plaMaakonna arengustrateegia rakendamine ja
neerimine
seire.
Maakonna arengustrateegia tegevuskavade
uuendamine.

Lisaks toimusid kohtumised Riigikogu Kagu-Eesti saadikurühmaga piirkonnale olulistel teemadel.
Pidev tegevus.

Sekretär, tegevjuht pidev

Arendusnõunik

pidev

Arendusnõunik

pidev

Maakonna jäätmekava uuendamine ja kinnitamine KOV volikogudes.

Arendusnõunik

II kvartal

Lõuna-Eesti koostöölepingu sõlmimine, tegevuskava koostamisel osalemine ja tegevuskavas
kokkulepitud tegevuste elluviimine.

Juhatuse liige

pidev

Võrgustiku töös osalemine. Rahastamisvõimaluste info koondamine ja jagamine. Projektitaotluste ja rahastamisvõimaluste alane nõustamine
ja koostöö.
2.3. Võru maakonna arengut Ühisprojektide algatamine tulenevalt Võru maatoetavate projektide alga- konna arengustrateegiast 2035+ ning koostöötamine ja koostööprojekti- partnerite huvidest.
des osalemine

Arendusnõunik

pidev

Juhatuse liige,
arendusnõunik

projektipõhine

Projektipõhine
finantseerimine

Ühisprojektide algatamine tulenevalt Võru maakonna jäätmekavast.

Juhatuse liige,
arendusnõunik

projektipõhine

Projektipõhine
finantseerimine

2.2. Arendus- ja projektijuhtide võrgustiku töö toetamine

Arenduskeskus Esitatud on arengustrateegia tegevuskava täitmise ülevaade.
Arenduskeskus Toimub arengustrateegia tegevuskavade uuendamine. Vastav
eelnõu on menetluses maakonna
KOV-ide volikogudes. Eeldatav
tegevuskava kinnitamine volikogudes märts-aprill 2021.
Arenduskeskus Maakonna ühine jäätmekava on
KOV-id
uuendatud ja kinnitatud KOV-ide
volikogudes.
Arenduskeskus 24.01.2020 sõlmiti Lõuna-Eesti
KOV-id
koostööleping. 2020. aasta jooksul viidi jooksvalt ellu koostöölepingu rakenduskavas kokku lepitud tegevusi.
18.11.2020 toimus Lõuna-Eesti
arengupäev, kus saadi KOV juhtidelt sisendit koostöölepingu rakenduskavva.
Arenduskeskus Arendus- ja projektijuhtide võrgustikuga on toimunud infovahetus ja ümarlauad.
Algatatud ja rahastuse saanud
taotlused arengustrateegia
heaolu eesmärkide täitmiseks:
EUARENAS, VESTA, SIBdev (II
etapp), SoFiMa, maheuuring,
LOOV Võru maakond tegevuskava koostamine.
Esitatud on projektiidee EestiVene programmi suuremahuliste
investeeringute nimekirja nimetamiseks.

2.4. Võru maakonna arengut
toetavate riiklike regionaalprogrammide rakendamine maakonnas

Kagu-Eesti mainekujunduse kava ühisprojektide
algatamine ja elluviimine

Juhatuse liige,
projektispetsialist

2020-2022

Võru maakonna PATEE programm aastateks
2019–2023 rakendamine

Arendusnõunik,
valdkondlikud
võrgustikud

2020-2023

Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö
arendamine projekti rakendamine.

Juhatuse liige,
arendusnõunik

Taotlemisel.
01.03.2020 31.12.2021

Transpordivaldkonna koostööprojekt Läti
Kurzeme ja Leedu Kaunase piirkondadega.

Juhatuse liige,
arendusnõunik

Taotlemisel juuli
2020-juuni 2021

Maakonna omavalitsuste koostöös Kubija laululava arendustegevused (laululavaga seotud korrastustööd, uute pinkide paigaldamine (100 pingi
asendamine)).
MATA rakendamine, Võru maakonna projektide
valiku tegemine ja nimekirja esitamine rakendusüksusele.

Juhatuse liige,
kultuurispetsialist

mai 2020

Juhatuse liige,
arendusnõunik

II kvartal

Rahandusministeerium,
KOV-id

Kagu-Eesti programmi rakendamise toetamine,
seire, muudatusettepanekute tegemine.

Juhatuse liige,
arendusnõunik

pidev

Rahandusministeerium

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) rakendamine Võru maakonnas. Kahe maakondliku
taotlusvooru läbi viimine.

Projektispetsialist

II ja IV kvartal

Rahandusministeerium

Arenduskeskus
Kagu-Eesti
programm,
partnerid
PATEE
programm,
Arenduskeskus
MTÜ KaguEesti
puiduklaster,
MTÜ Võrumaa
Talupidajate Liit
Innove,
Arenduskeskus

Tulenevalt covid-19 viiruse levikust põhjustatud piirangutele, ei
viidud planeeritud tegevusi ellu
täis mahus.
Toimub PATEE 2019-2023 programmi rakendamine.

INTERREG
BSR
Seed money,
Arenduskeskus
Arenduskeskus
KOV-id

Projektiidee ei leidnud rahastaja
toetust.

Toimub projekti rakendamine.

Maakonna omavalitsuste ühisel
rahastusel uuendati Kubija lauluaval 100 pinki ja uuendati oja
äärne turvapiire.
Esitatud on MATA projektide nimekiri rahastusüksusele:
Põhiprojektid:
1. Loomekoja väljaarendamine
Võru linnas;
2. Haanja puhke- ja spordikeskuse ja Suure Munamäe
vaatetorni vaheline kergliiklustee.
Reservprojektid:
1. Värska laululava rajamine;
2. Linda rahvamaja hoone rekonstrueerimine.
Toimub programmi rakendamine,
muudatusettepanekud on esitatud.
Korraldati kaks taotlusvooru.
Kokku laekus 99 taotlust. Rahastati 24 projekti, millest 9 oli
meetme 1 projektid ja 15 meetme
2 projektid.

Setomaa programmi eeltaotlusvooru korraldamine.

Viisamenetleja

III VALDKOND: Koostöö partnerite ja teiste organisatsioonidega
Eesmärk Igakülgne tulemuslik koostöö partnerite ja teiste organisatsioonidega
3.1. Koostöö partnerite ja
Koostöö riiklike ja kohalike arendusorganisatsioo- Arenduskeskuse
teiste organisatsiooninide ning ettevõtetega ettevõtluse, regionaalatöötajad
dega
rengu, hariduse, sotsiaal-, tervisedenduse-, infotehnoloogia, kultuuri, spordi, siseturvalisuse,
keskkonnateadlikkuse jm valdkondades.

II kvartal

Rahandusministeerium

Setomaa programmi 2020. a eeltaotlusvoor toimus 09.03.09.04.2020. Esitati 28 projektitaotlust. Tegevuskavasse kanti
20 projekti. Setomaa programmi
2021. a eeltaotlusvoor oli avatud
novembris. Esitati 26 eeltaotlust,
nendest 21 kanti tegevuskavva.

pidev

Arenduskeskus Kohtumised ja ühised tegevused
toimusid vastavalt vajadusele ja
kokkulepetele koostöös KEIK,
Tsenter, Lõuna-Eesti MARO-de,
Tartu 2024, Töötukassa jt arendusorganisatsioonide esindajatega.
Arenduskeskus Maakonna omavalitsused maksid
KOV-id
läbi Arenduskeskuse toetust
Tsentrile summas 29 075 eurot.
Juhatuse liige osales juhtnõukogu töös.
Arenduskeskus Arenduskeskus vahendas RaRahandushandusministeeriumi toetust
ministeerium
MTÜ-le summas 4 920 eurot.

Osalemine kompetentsikeskus Tsenter juhtnõukogu töös. Koostöö ja ühistegevus. Tegevuse finantseerimine.

Juhatuse liige,
tegevjuht,
arendusnõunik

pidev

MTÜ Euregio Pskov-Livonia tegevuse toetamine.
Selgitada koostöös teiste liikmetega välja MTÜ
vajalikkus ja tulevik.

Juhatuse liige

pidev

Võrumaa Spordiliidu tegevuse toetamine.

Juhatuse liige

pidev

Arenduskeskus Spordiliidule eraldati tegevustoeKOV-id
tust summas 8 000 eurot.

Osalemine MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused Juhatuse liige,
tegevuses. Võrgustiku strateegia uuendamine.
tegevjuht

pidev

Koostöö SA Põlvamaa Arenduskeskuse, SA Valgamaa Arenguagentuuri ja MTÜ Setomaa Liiduga.

pidev

EVTP,
Osaletud 9 üldkoosolekul, lisaks
Arenduskeskus erinevatel töörühmade kohtumistel ja aruteludel, sh tegevjuht
esindas MTÜ-d Maaeluministeeriumi Leader töörühmas. MTÜ
üldkoosolekul võeti vastu Võrgustiku strateegia 2021-2025
Arenduskeskus Koostöös tehti ettepanekuid
Kagu-Eesti tegevuskava koostamisele, Kagu-Eesti programmi
täiendamiseks ning viidi ellu
Kagu-Eesti mainekava tegevusi.
Koostöös Setomaa Liiduga valmistati ette ja allkirjastati koostöös maakonna omavalitsustega
maakondlik mahekokkulepe.

Juhatuse liige,
tegevjuht

3.2. Väliskoostöö korraldamine

MTÜ Võrumaa Turismiliit tegevuses osalemine ja
tegevuse toetamine. Koostöö SA Setomaa Turism.
Lõuna-Eesti turismiklastri loomises ja tegevustes
osalemine.

Juhatuse liige,
pidev
turismikoordinaator

PATEE, EAS,
Turismikoordinaator viib ellu tuArenduskeskus rismiliidu projekte.

Juhatuse liige,
pidev
turismikoordinaator

Arenduskeskus, ettevõtjad

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse
strateegilises juhtimises osalemine

Juhatuse liige,
heaolu arendusnõunik

pidev

Koostöö arendamine välispartneritega.

Juhatuse liige,
arendusnõunik

pidev

Turismiklaster on edukalt startinud, Võru maakonnast kuulub
klastrisse hetkeseisuga 5 ettevõtet ja organisatsiooni. Klaster juhtis L-E turismistrateegia koostamise protsessi, mida rahastati
PATEE programmi vahenditest
(3 000 eurot). Arenduskeskusest
osalesid klastrimudeli väljatöötamise juhtgrupis juhatuse liige ja
turismikoordinaator. Võrumaa
Arenduskeskus panustab klastri
tegevustesse 4 000 euroga.
Turismikoordinaator osaleb arendustegevuste töögrupi ja turundustegevuste töögrupi töös.
Heaolu arendusnõunik osales
MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse üldkoosoleku töös
Võrumaa OL esindajana.
Arenduskeskus Toimub pidev koostöö. Seoses
eriolukorraga on kontaktid olnud
läbi digitaalsete kanalite.

IV VALDKOND: Ettevõtlus
Eesmärk Maakonna ettevõtluskeskkonna parandamisele, uute ettevõtete loomisele ja olemasolevate ettevõtete arengule kaasaaitamine.
4.1. EVTP maakondliku tege- 1. Sihtrühmade nõustamine;
Ettevõtluspidev
EVTP progvuskava elluviimine
2. infopäevade ja koolitusprogrammide läbiviikonsultandid
ramm
mise korraldamine (sh koolitusprogrammid:
"Alustava ettevõtja baaskoolitus", "Mentorklubi",
"Kogemusklubi", "Naisettevõtjate klubi");
3. messikülastuse korraldamine;
4. teavitustegevuste läbiviimine;
5. Ettevõtlik kool maakonliku võrgustiku koordineerimine ja tegevuste korraldamine

1. Ettevõtete/ettevõtjate nõustamised toimusid 400 korral.
2. Korraldati Kagu-Eesti ettevõtjate mentorklubi koos Põlvamaa
Arenduskeskusega viiel kohtumisel kokku osales 21 ettevõtjat.
Korraldati Kagu-Eesti ettevõtjate
kaks kogemusklubi üritust, kokku
osales 51 ettevõtjat. Korraldati
koos Põlvamaa Arenduskeskuse
ja Valgamaa Arenguagentuuriga
ettevõtlusnädala raames KaguEesti ettevõtluspäev, kus osales
98 inimest. Korraldati Võrumaa

naisettevõtjatele kolm motivatsiooniüritust, kus osales kokku
kokku 104 inimest. Toimus alustava ettevõtja baaskoolitus, koolitust alustas 17 inimest, kellest 13
lõpetas koolituse. Koolituse rahulolu keskmine hinne oli9,1
3. Messikülastust ei toimunud
4. Teavitustegevusete läbiviimine
(ettevõtjate list, facebook, otsepostitused).
5. EVK tegevused koordineeritud
ja ellu viidud.
PATEE progViidi ellu kavandatud tegevused
ramm,
ehk 2 suurüritust (Kagu-Eesti
ArenduskesIdee Labor ning Kagu-Eesti EVK
kus, MTÜ
koordinaatorite motivatsiooni ühiKagu-Eesti pui- süritus.
duklaster, MTÜ • Idee Laboril osales ca 100
Võrumaa Taluinimest
pidajate Liit
• EVK ühisüritusel ca 45 inimest
Covid-19 viiruse hoogustumise
tõttu jäi IV ettevõtlikkuse võrgustiku kohtumine ära, mis pidi toimuma koostöös toidu,-puidu – ja
turismivõrgustikuga.
SA INNOVE
Tegevused viidi ellu kavandatult.

4.2. PATEE programmi maakonna tegevuskava
noorte ettevõtlikkuse tegevuste elluviimine

Noorte ettevõtlikkuse tegevuste korraldamine.
Noorte
Sidususe tagamine PATEE puiduklastri, toiduvõr- ettevõtlikkuse
gustiku, turismi ja maine tegevustega
konsultant

pidev, kuni august 2023

4.3. Ettevõtlikkuse edendamine ja ettevõtluse toetamine läbi projektide

Projekti "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe koordineerimine Võru maakonnas" tegevuste elluviimine

Noorte
ettevõtlikkuse
konsultant

pidev, kuni aprill
2021

Projekti "Setomaa mentor-konsultandi töö
september 2019 - august 2020" tegevuste elluviimine. Uue perioodi peale taotluse esitamine.

Setomaa
Ettevõtluskonsultant

pidev

SAP

Uute projektide algatamine

Ettevõtluskonsultandid

pidev

Programmid

Tegevused viidi ellu kavandatult.
Uueks perioodi rahastuse eeltaotlusele on saadud positiivne
otsus.
Algatatud ja korraldatud noortele/õpilasfirmadele/juhendajatele
koolitusi ja seminare.

V VALDKOND: Turism
Eesmärk Võru maakonna turundamine atraktiivse turismisihtkohana
5.1. TIK tegevuse korralda1. Turismiinfo koondamine ja korrastamine veebi- TIK infokonsultant
mine
keskkondades ja andmebaasides;
ja TIK arendus2. turismiinfo jagamine Võrumaa Turismiinfokes- konsultant
kuses ja üritustel ning teistes kanalites
3. meenete ja toodete müük

pidev

Võru turismiinfokeskuse tegevusmudeli alates
2021 aastast väljatöötamine.

Juhatuse liige,
2020
turismikoordinaator

5.2. PATEE programmi maakonna tegevuskava turismivaldkonna tegevuste
elluviimine

Turismivaldkonna tegevuste elluviimine.
Sidususe tagamine PATEE toiduvõrgustiku, puiduklastri, noorte ettevõtlikkuse ja mainetegevustega

Turismikoordinaator

5.3. Turismi edendamine läbi
projektide

Projekti "Võru maakonna turundamine messidel" Turismitegevuste elluviimine. Projekti raames koostakoordinaator
takse turundusmaterjalid ja osaletakse 10 messil.

detsember 2018
- jaanuar 2021

Projekti "Võru maakonna arendamine turimisihtTurismikohana" elluviimine. Projekti raames uuendakoordinaator
takse ja paigaldatakse maakonna välikaardid Võrumaa Partnerluskogu tegevusgrupi territooriumil
ning koostatakse turundusmaterjalid.

jaanuar 2019 jaanuar 2021

pidev, kuni august 2023

EAS, Võru linn, Turismiinfo kontrollitud ja täienArenduskeskus datud www.puhkaeestis.ee
www.visitestonia.com ning
www.visitvoru.ee
lehtedel. Tehakse postitusi visitvoru sotsiaalmeediakanalites.
Jagatud infot ja müüdud suveniire Võrumaa Turismiinfokeskuses.
Arenduskeskus Töötati välja uus Võru turismiinfoEAS, KOV-id
keskuse tegevusmudel, mille kohaselt lõpetas Arenduskeskus
füüsilise turismiinfo jagamise
31.12.2020. Viidi läbi hange partneri leidmiseks turismiinfo jagamiseks Võru keskväljaku ääres.
Hanke võitis OÜ ABZ Reisid, kes
alustab info jagamisega
01.03.2021
PATEE,
Toimub pidev suhtlus võrgustikuArenduskeskus liikmete ja partnervõrgustikega.
KOV-id
Visivoru.ee välimuse uuendamine ja siinsete turismitegevuste
turundamine.
LEADER
Tulenevalt covid-19 olukorrast pi(Võrumaa
kendati projektiperioodi kuni
Partnerluskogu) 01.10.2022. 2020 osales Võru
KOV-id/ VOL
maakond Adventure messil Leedus, Balttour messil Lätis ja Tourest messil Eestis. Anti välja uus
turismitrükis UMA JA HÄÄ
2020/2021
LEADER
Tulenevalt covid-19 olukorrast pi(Võrumaa
kendati projektiperioodi kuni
Partnerluskogu) 31.12.2022.
KOV-id
Piirkonnas on uuendatud/paigaldatud 29 Võru maakonna välikaarti.

Projekti "Turismiinfo kättesaadavuse parandamine" elluviimine. Projekti raames uuendatakse
ja paigaldatakse maakonna välikaardid Piiriveere
Liider tegevusgrupi territooriumil.

Turismikoordinaator

2020

UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädala elluviimine kaks korda aastas.

Turismikoordinaator

aprill, oktoober
2020

Projekti "Jutuvestjate koolitus #justSEEvõru" tegevuste korraldamine. Projekti raames luuakse
jutuvestjate jalutuskäigud Võru linna.

Turismikoordinaator

2020

Projekti "Laste Lõunamaa" koostöötegevuste
koordineerimine ja elluviimine.

Turismikoordinaator

2020

Projekt "EST-LAT Forest Trail" partnertegevuste
elluviimine.

Turismikoordinaator,
MTÜ Setomaa turism

2021

Projekti "Võru maakonna turismitoodete arendamine" partnertegevuste elluviimine. Koostöös
MTÜ Võrumaa Turismiliiduga korraldatakse:
1. turunduskoolitus;
2. sihtturupõhine pakettimise ja teenusdisaini
koolitus;
3. Google My Business ja TripAdvisor koolitus.

Turismikoordinaator

kuni juuni 2020.

LEADER
(Piiriveere
Liider),
Võru vald
Setomaa vald
Ettevõtjad

Projekt on lõppenud. Setomaa
valla ja Võru valla Piiriveere Liider piirkonda paigaldati 9 Võru
maakonna välikaarti.

Aprillis 2020 toimuma pidanud
UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädal jäi covid-19 tõttu ära.
Oktoobris kohvikute ja restoranide nädal toimus, osales 13 toitlustuskohta, mida külastas 1 170
külastajat.
Võru linn
Projekt edukalt elluviidud. Jutujalutuskäike viis läbi 50 vabatahtlikku, kes jutustasid oma Võru
linna lugu. Iga päev (13.0630.08) kell 11 startis võrokeelne
jutujalutuskäik ja lisaks laupäeval-pühapäeval kell 15 (1.0730.08) startis nö kirjakeelne jutujalutuskäik. Suve jooksul osales jutujalutuskäikudel kokku ligi
1 000 inimest, kelle seas nii kohalikke inimesi kui ka turiste.
Ettevõtjad
Laste Lõunamaa projekti juhtimine osteti arenduskeskuselt
sisse maist augustini. 2020 aastal müüdi 200 piletit.
Est-Lat
Matkaraja marsruut on välja tööprogramm,
tatud ja märgistatud. Koostöös
Setomaa vald, partneritega viidi ellu erinevaid
MTÜ Setomaa turundustegevusi: trükise koostaTurism,
mine, turundamine sotsiaalmeeVõru vald,
dias, veebileht https://balRõuge vald
tictrails.eu/et/forest
LEADER
Projekti perioodi pikendatud kuni
(Võrumaa
2021 lõpuni. Kevadel 2020 toiPartnerluskogu) mus turismiettevõtjatele suunaVõrumaa Turis- tud turunduskoolitus ja Ideetalmiliit
gud 2024, loodi suitsusaunade
onlinebroneerimise keskkond ja
turunduskampaania. Turismiliidu
liikmetele toodeti Võru maakonna

Projekti "Teenuste vahendamise platvormi loomine" tegevuste elluviimine. Teenuste vahendamise platvormi näol on tegemist arendusega kogukonnaliikmete ja kohalike ettevõtjate poolt pakutavate teenuste, toodete vahendamiseks.

Turismikoordinaator

VI VALDKOND: Vabaühendused
Eesmärk Võrumaal on tegusad ja võimekad kodanikuühendused ning ühiskondlikult aktiivsed elanikud
6.1. Vabaühenduste nõustaEestvedajate inspireerimine. Kodanikualgatuste
Vabaühenduste
mine organisatsiooni
ideede ja tegevusvormide nõustamine.
konsultant
arengu igas etapis
Organisatsiooni asutamine. Dokumentide koosta- Vabaühenduste

6.2. Vabaühenduste arenguprogrammi läbiviimine

2020

turismikaart (sama kujundus, mis
on maakonna välikaartidel).
LEADER
On valminud KYLAS demokesk(Võrumaa
kond, registreeritud on domeen
Partnerluskogu) https://kylas.ee/ loodud FB konto
Arenduskeskus https://www.faSA Tartu2024, cebook.com/KYLASvirtuaalneKOV-id
turg.

pidev

KÜSK

Teemanõustamisi oli 2 - MTÜde
toestusvõimaluste tutvustamine.

pidev

KÜSK

Teemanõustamisi oli 4 - peamiselt asutamislepingu ja põhikirjaga seonduv.

Suurem osa projektinõustamisi
KOPist, kokku 41 nõustamist, 3
KÜSKi arenguhüppe taotlusvooru
projekti nõustamist, organisatsiooni juhtimisega seotud nõustamisi 6, mis puudutasid peamiselt
elektroonilise üldkoosoleku pidamist.
Teemanõustamisi oli 5 - peamiselt ühingu ümberstruktureerimisega seonduv.
Võrumaa MTÜde listis on 274 liiget, kodulehel vabakonna info
uuendamine, Vunki mano loometalgute ja SoFiMa projektis kaasalöömine, muu infojagamine infopäevadel, eneseharimine.
Arenguprogramm viidi läbi koostöös heaolu meeskonnaga, võimestati Heaolu Foorumilt tulnud
ideede edasiarengut. Toimus 6
koolituspäeva, lisaks tiimide personaalsed kohtumised mentoriga.

mise, tegutsemisvormi valiku ja põhikirja koostamise, registreerimise ja majandusaasta tegevusaruande koostamise nõustamine ning tegutsemiseks vajaliku info jagamine.

konsultant

Organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine.
Ühingu juhtimise korraldamise, tegevuste rahastamise ja projektide nõustamine.

Vabaühenduste
konsultant

pidev

KÜSK

Organisatsiooni arendamine. Ühingu arengu ja
lõpetamistoimingute nõustamine.

Vabaühenduste
konsultant

pidev

KÜSK

Keskkonna loomine. Info ja huvikaitse tegevused, Vabaühenduste
mis aitavad kaasa kodanikuühenduste tegutsemi- konsultant
sele maakonnas ning loovad eeldused kodanikualgatuse tekkeks ja arenguks, muuhulgas
üleriigilise vabaühendustele suunatud veebilehe
mtyabi.ee toimetamine.
Koolituste sari vabaühenduste juhtidele
Vabaühenduste
konsultant

pidev

KÜSK

kevad 2020

KÜSK

6.3. Aktiivsete kodanike,
ühenduste ja nende toetajate tunnustamine

Ühisnädalal tunnustamisürituse korraldamine.

Vabaühenduste
konsultant

november 2020

KÜSK

VII VALDKOND: Kultuur
Eesmärk Võru maakonna kultuurilise eripära hoidmine ja arendamine läbi sündmuste ning Võru maakonnale oluliste inimeste tunnustamine
7.1. Tunnustus- ja maineüriKultuuri-, raamatukogude-, muuseumite- töötaKultuurispetsialist 06.01.2020
Arenduskestuste organiseerimine
jate ja käsitööliste ühine tänuüritus.
kus, KULKA
Kultuurispetsialist

Veebruar 2020

Kultuurispetsialist

Mai 2020

Võru maakonna kaunimate kodude valimise korraldamine ning tunnustamine.

Kultuurispetsialist

Komisjon juuli,
vastuvõtt august

Võru maakonna aasta isa tunnustusüritus.

Kultuurispetsialist

November 2020

Bernard Kangro kirjanduspreemia väljaandmine.

Kultuurispetsialist

September 2020

Infoseminaride korraldamine, koolitusvajaduste
väljaselgitamine ja organiseerimine.

Kultuurispetsialist,
rahvakultuurispetsialist,
kultuuritöötajad

5 korda aastas

Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus ja vastuvõtt.
Võru maakonna aasta ema tunnustusüritus.

7.2. Maakonna kultuuritöötajate infoseminaride ja
koolituste läbiviimine

Tunnustamisele kandidaatide
esitamine toimus oktoobri kuus,
esitati 26 kandidaati, laureaadid
valis komisjon välja 4 kategoorias, tunnustatutele viidi auhinnad
koju kätte, üleandmisest valmis
videofilm.

Üritus toimus 06.01.2020 Mõniste Rahvamajas.

Arenduskeskus Üritus toimus 20.02.2020 Võru
Kultuurimajas Kannel
Arenduskeskus Üritus toimus 10.05.2020 veebikontserdina koostöös omavalitsustega. Aasta ema tiitel anti laureaadile üle koduõuel.
Arenduskeskus Üritus toimus 27.08.2020 koostöös omavalitsustega Liblikaaia
villas.
Arenduskeskus Üritus toimus 08.11.2020 koostöös Võru Kandlega.
Arenduskeskus Üritus toimus 17.09.2020 koostöös Võru Instituudi ja Fr R
Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumiga.
Arenduskeskus Toimusid regulaarsed kultuuritöötajate kohtumised. Eriolukorra
ajal kohtusime iga nädal virtuaalselt. Koolituspäevad: jagasime
omavahel kogemusi suursündmuste korraldamisest, Motivatsioonikoolitus, koolitus Mõtte
jõud, Rahvajutupäev. Ühine väljasõit Baltimaade Kultuurikonverentsile Haapsalus.
Koostöös Võrumaa Keskraamatukoguga toimus Võru maakonna
rahvajutupäev Rahvajutuaasta
2020 raames.
Rahvamajade päeva raames valmis maakonna rahvamajasid tutvustav videoklipp.

7.3. Maakonna kultuuritööta- Kultuurialase info kogumine, vahendamine.
jate võrgustiku koordineerimine
7.4. Maakonna kultuuritööta- Traditsiooniline kultuuritöötajate õppesõit
jate sügisese õppesõidu
organiseerimine

Kultuurispetsialist

pidev

Kultuurispetsialist,
rahvakultuurispetsialist

September, oktoober 2021

7.5. Maakonna laulu- ja tantsupeo organiseerimine

Traditsioonilise maakonna laulu- ja tantsupidu

Kultuurispetsialist

November 2019
– oktoober 2020

7.6. Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinn tegevustes
osalemine

Kandidatuuriraamatus toodud tegevuste elluviimi- Juhatuse liige,
sele kaasa aitamine. Vajaliku info kogumine, info Kultuurispetsialist
vahetus maakonna kultuurivõrgustiku kaudu.

Pidev

7.7. Maakondlikud źanripäevad

Laste folklooripäev, Võrumaa Maateatritepäe,
Kagu-Eesti vokaalansamblite päev, Laste- ja
noorte näitemängupäev.

oktoober,
november

Kultuurispetsialist

VIII VALDKOND: Haridus
Eesmärk Võru maakonnas kvaliteetse ja konkurentsivõimelise hariduse pakkumise toetamine
8.1. Olümpiaadide, ainevõist- Ürituste valiku ja ajakava korraldamine;
Haridusspetsialist
luste ja õpilasürituste kor- Rahalise toetuse korraldamine;
raldamine
Aruandluse korraldamine
8.2. Aineühenduste töö korral- Aineühenduste tegevuste ja infovahetuse toetadamine
mine;
Ürituste valiku ja ajakava korraldamine;
Rahalise toetuse korraldamine;
Aruandluse korraldamine.
8.3.
Ürituste valiku ja ajakava korraldamine;
Koolieelsete lasteaRahalise toetuse korraldamine;
sutuste õpetajate ja juhAruandluse korraldamine
tide ühiskoolituste korraldamine

Arenduskeskus Jooksvalt. Käivitatud on maakonna ühine kultuuri- ja spordikalender.
Arenduskeskus Sel korral toimus õppereis 15.KOV-id, RKK,
16.09.2020 Eestimaal, külastaKULKA
sime üheskoos Valga maakonda.
Arenduskeskus Kevadel toimusid laulu– ja tantKOV-id, RKK,
supeo ettevalmistused. Pidu lüKULKA
kati esialgu maikuust sügisesse,
kuid covid-19 tõttu pidu ei toimunud.
Arenduskeskus Septembris 2020 toimusid Võru
KOV-id, KULKA maakonna ideetalgud, fookuses
ideede leidmine Tartu 2024 projekti raames. Toimusid regulaarsed maakonna ja Tartu 2024
meeskonna kohtumised. Arenduskeskuse esindajad osalesid
Kultuurikompassi üritustel.
Arenduskeskus Laste folklooripäev ja Võrumaa
KOV-id, KULKA Maateatritepäev toimusid planeeritud kujul. Covid-19 tõttu lükkusid järgmisse aastasse Laste – ja
noorte näitemängupäev ja Kagu
– Eesti Vokaalanamblite päev.

HTM, KOV-id

Haridusspetsialist

pidev

HTM, KOV-id

Haridusspetsialist

pidev

HTM

Tegevused viidi ellu planeeritult.
Õpilasüritusi korraldati kokku
2020. aastal 30. Neist 18 olümpiaadid ja ainevõistlused.
Aruandlus õigeaegselt esitatud.
Pidev. Tegevused ellu viidud.
2020. aastal korraldati kokku 19
aineühendustele ja õpetajatele
suunatud koolitust - üritust.
Aruandlus õigeaegselt esitatud.
Pidev. 2020. aastal korraldati
koolieelsete lasteasutuste õpetajatele ja juhtide ühiskoolitusi
kokku 11. Tegevused ellu viidud.
Aruandlus õigeaegselt esitatud.

8.4.

KOV haridusspetsialistide võrgustiku toetamine
Haridusspetsialist
Maakonna noorsootöö võrgustiku töös osalemine

pidev

HTM, KOV-id

* Õpilaste ja noorsootöö tunnustused
* Eestimaa õpib ja tänab
* Täiskasvanud õppija

II-IV kvartal

HTM, Andras,
KOV-id

pidev

TAI

pidev

SiM

Valdkonna võrgustike töö
toetamine
8.5.

Haridusspetsialist

Valdkonna tunnustustegevuste toetamine ja korraldamine
IX VALDKOND: Heaolu
Eesmärk Meie inimene elab kaua ja tervena, leiab eneseteostust kogu elukaare vältel ja on hoitud
9.1. Rahvatervise maakondRahvatervise maakondliku tegevuskava elluviiHeaolu
liku tegevuskava elluviimine:
arendusnõunik,
mine
1. valdkonna strateegiline planeerimine;
heaolu spetsialist
2. maakondlike võrgustike koordineerimine;
3. osapoolte võimestamine;
4. partnerlus ja koostöö väljaspool maakonda.

9.2. Siseturvalisuse maakond- Siseturvalisuse maakondliku tegevuskava elluviiliku tegevuskava elluviimine:
mine
1. maakondlike võrgustike koordineerimine;
2. osapoolte võimestamine;
3. partnerlus ja koostöö väljaspool maakonda.

Heaolu
arendusnõunik,
heaolu spetsialist

Maakonna noorsootöö võrgustiku
töös osaleti 2020. aastal 9 korral.
KOV haridusspetsialistide võrgustiku töös osaleti 4 korral. Lisaks toimub pidev suhtlus ja infovahetus.
Noorsootöötajate tunnustamine
toimus 11.08.2020 Obinitsas,
osalejaid 100.
“Eestimaa õpib ja tänab” konkurssi raames tunnustati
15.10.2020 laureaate (9) nende
töökohtadel. Nominentide tänukirjad toimetati nominentidele läbi
KOV haridusspetsialistide.
Täiskasvanud õppijate tunnustusüritus toimus 13.10.2020,
osalejaid 30.

Heaolufoorumi meeskondadele
suunatud koolituspäevade korraldamine, mentorsessioonide ja
koostööpäevade läbiviimine;
Vunki mano! akadeemiate korraldamine, heaolu ümarlaua käivitamine; heaolu koostöökava algatamine; Projekti koostamine koos
KOVidega: “Vaimse tervise probleemidega eakad: teenuste koostöömudeli arendamine”.
Maakondliku turvalisuse juhtrühma kohtumised 4 korda aastas. 26.-27.02.20 Võrumaa ja
Lääne-Virumaa turvalisuse nõukogu ühiskoolitus Võru maakonnas. Kogukondliku turvalisuse
2020. a toetusvooru läbiviimine.
Ümarlaua “Kagu-Eesti torm+1”
korraldamine koos MKM ja Päästekeskusega.

9.3. Sotsiaalse innovatsiooni
edendamine läbi projektide

Vunki mano! Loometalgute korraldamine 12.14.märtsil Kuldres. Osalenud meeskondade teemade arengu toetamine. Projektide elluviimine:
"Co-creation of Service Innovation in Europe" ja
"Vunki mano! loometalgud".

Heaolu
arendusnõunik,
heaolu spetsialist

pidev

Leader,
Arenduskeskus
CoSIE, TAI,
VOL

Projekti elluviimine: 'Social Hackathon - community-based development of the most disadvantaged microregions'. Loometalgute metoodika
täiustamine ja kogemuste jagamine.

Heaolu
arendusnõunik

2020-2021

Erasmus+

Projekti elluviimine: 'SIBdev - Social impact bond
development for improved public service delivery'. Avalike teenuste uudsete koostöö- ja rahastusmudelite arendamine.

Heaolu
arendusnõunik

jaanuar-veebruar URBACT, VOL
2020

Loometalgud lükkusid covid 19
tõttu edasi ja toimusid 13.-15.augustil. Auhinnatud teemad: võru
keele edendamine; ürituste ligipääsetavuse parandamine; haridusasutuste mahetoit
Rahvusvahelised kohtumised on
pandeemia tõttu toimunud veebipõhiselt. Projekti elluviimise muudatused puudutavad peamiselt
teisi partnereid. Arenduskeskuse
ülesanne oli konsulteerida Ungari
ja Rumeenia partnereid sealsete
loometalgute ettevalmistamisel ja
koostada loometalgute juhendmaterjal.
Projekti ettevalmistavas I etapis
koostati hetkeolukorra ülevaade
ja selle põhjal esitati taotlus II
etapi rahastuseks. Rahastus
saadi aga covid 19 tõttu on rahvusvahelised kohtumised ja seminarid toimunud veebipõhiselt ja
see on tugevalt häirinud projekti
sisulise eesmärgi - omavalitsuste
võrgustumist ja kogemuste vahetamist ühiskondliku mõju osakute
teemal – saavutamist. Epideemia
ajal ei ole kohalikel partneritel
mitmepäevastel üldisema teemakäsitlusega veebikohtumistel
osalemist lihtne korraldada.
Arenduskeskus katab ära vajalikud projektikohustused, seob
projekti tegevused teiste projektidega ja hoiab osapooli inforuumis.

X VALDKOND: Viisad
Eesmärk Isikute ja organisatsioonide Vene Föderatsiooni viisaküsimuste lahendamine ja viisa tasude kompenseerimine
10.1. Venemaa Föderatsiooni
EV kodanikelt, kellel elab või on maetud abiViisa kompensattaotluste vastuRahandusviisa taotluse menetlekaasa, lähisugulane või sugulane Petseri linnas
sioonide menetleja võtmine - pidev, ministeerium
mise tasu kompenseerining Krupa, Laura ja Uue-Irboska vallas, taotluste
nimekirjade kinnimine
vastuvõtmine, menetlemine, kompensatsiooni
tamine 1 kord
saajate nimekirjade koostamine, kinnitamine,
kuus
kompensatsiooni väljamaksmine, aruannete esitamine Rahandusministeeriumile.
10.2. Viisakoordinaatori teenus Ühekordsete ja mitmekordsete tasuta VF viisade Viisakoordinaator
taotlemise korraldamine Põlva ja Võru maakonna
elanikele vastavalt EL ja VF vahelisele viisalihtsustuslepingule.
VF viisadega seotud probleemide lahendamine ja
teabevahetus EV Välisministeeriumiga ning Võru
ja Põlva maakondade KOV-idega.

XI VALDKOND: Europe Direct
Eesmärk
11.1. Europe Direct Võru teabekava elluviimine

1. 10 filmikohviku korraldamine;
2. keeltekohviku korraldamine;
3. ühise õppereisi korraldamine maakonna ettevõtjatele ja kommunitaktsioonijuhtidele;
4. Euroopa päeva korraldamine;
5. ED infoga osalemine Vunki Mano loometalgutel;
6. ED infoga osalemine Võru maakonna õpilasesinduste suvepäevadel.

Projektispetsialist

viisataotlejate nimekirjade koostamine 2 korda
aastas, viisataotluste vastuvõtmine ja edastamine viisakeskusele - pidev

Rahandusministeerium

2020

Euroopa
Komisjon,
Arenduskeskus

Kompensatsiooni saajate nimekirja kantud 503 isikut. Kompensatsiooni maksmiseks eraldati
49 032 eurot, sellest maksti kompensatsiooni 441 taotlejale kokku
29 637,78 eurot (60% eelarvest).
Covid-19 tõttu peatati viisade
vormistamine VF konsulaarasutustes alates 15. märtsist 2020.
Igapäevane suhtlus toimus klientidega telefoni ja e-posti teel teavitamaks pidevalt muutuvatest
piiriületus- ja viisavormistuse tingimustest. Olukorra tutvustati
Kagu-Eesti valitsuskomisjonis.

1. Korraldati 6 filmikohvikut
2. 21.-27. september toimus
Euroopa Keeltepäev digitaalsel kujul. Keeltenädala raames tutvustasime siin elavaid
välismaalasi. Toimusid erinevad mälumängud.
3. 16.-17. september 2020 toimus ühine väljasõit KaguEesti kommunikatsioonijuhtidele. Osales 21 inimest.
4. 9. mai 2020 toimus Euroopa
Päeva tähistamine digitaalselt läbi Reis ümber Euroopa
turundamise kohalikus meedias. Lisaks toimusid ühised
tegevused koostöös noortekeskustega.
5. 13.-15. august 2020 Kuldres
toimunud loometalgutel andis
Europe Direct välja

eriauhinna kõige keskkonnasõbralikumale ideele, milleks
osutus “Mahetoit koolidesse”
6. ED osalemine Võru maakonna õpilasesinduste suvepäevade üritus on asendatud
noortele suunatud tegevusega Euroopa Keeltepäeval.
Turundustegevus noortele ja
koolidele, innustamaks rohket osavõttu. Võru maakonnast osalejaid 172.
XII VALDKOND: Koolitused ja ühisüritused
Eesmärk Omavalitsusjuhid, -ametnikud ja töötajad on oma valdkonnas kompetentsed
12.1. KOV ametnikele/ töötaja- KOV ametnike/töötajate koolitusvajaduste väljatele suunatud koolitused selgitamine ning vastavalt saadud infole koolituskava koostamine.
12.2. Õppereiside korraldamine KOV juhtide ühine õppereis.
KOV ametnike ja töötajate õppereisid.
12.3. Võrumaa omavalitsuste
Kolme maakonna nõupäeva korraldamine.
ühiste ürituste koordineerimine/ läbiviimine
Käsitöönäituse ja Võru maakonna KOV delegatsiooni kohtumiste korraldamine Riigikogus ja erinevates ametkondades.

Tegevjuht,
sekretär-asjajaja

pidev

Juhatuse liige,
sekretär-asjaajaja
Tegevjuht,
sekretär-asjaajaja
Arenduskeskuse
töötajad

mai 2020

Juhatuse liige,
kultuurispetsialist

detsember 2020

KOV ametnike võrk- ja korvpalli turniiride korralduse toetamine.

Juhatuse liige

Valdkondlike (sekretärid, raamatupidajad jms.)
tähtpäevade tähistamine.

Kultuurispetsialist,
sekretär-asjaajaja

Maakonna sündmuste ühiskalendri (kultuurikava) Tegevjuht
toetamine.

aprill 2020

pidev

Arenduskeskus Tulenevalt covid-19 olukorrast
KOV-id
ühiseid koolitusi ei toimunud.
Arenduskeskus Tulenevalt covid-19 olukorrast
KOV-id
2020. aastal õppereisi ei toimunud.
Arenduskeskus Tulenevalt covid-19 olukorrast
KOV-id
2020. aastal õppereise ei toimunud.
Arenduskeskus Tulenevalt covid-19 olukorrast
2020. aastal nõupäeva ei toimunud.
Arenduskeskus Käsitöönäitus toimus 02-03.12
ministeeriumite ühishoones ja 78.12 Riigikogus.
Delegatsiooni kohtumisi ei toimunud seoses covid-19 olukorraga.
Arenduskeskus Tulenevalt covid-19 olukorrast
turniire ei toimunud.
Arenduskeskus Tulenevalt covid-19 olukorrast
valdkondlikke tähtpäevi ei tähistatud.
Arenduskeskus Kasutajatugi tagatud.

XIII VALDKOND: Organisatsioon
Eesmärk Kompetentne ja efektiivne organisatsioon
13.1. Juhtorganite tegevus
Nõukogu koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine.

Juhatuse liige

vastavalt nõukogu töögraafikule

Vajadusel valdkondlike komisjonide moodustamine.
Esindajate nimetamine institutsioonidesse, komisjonidesse ja töögruppidesse.

Nõukogu,
juhatuse liige
Nõukogu,
juhatuse liige

Projekti "Võru maakonna ühise koostöö arendamine" lõpparuandest tulenevate struktuurimuudatuste kavandamine ja rakendamine.

Juhatuse liige,
tegevjuht

2020-2022

Arenduskeskuse töötajate kvalifikatsiooni tõstmine läbi erialaste koolituste.

Tegevjuht

vastavalt koolitusplaanile

Arenduskeskuse raamdokumentide koostamine
ja kaasajastamine.

Tegevjuht

vastavalt vajadusele

13.3. Koostöö arendamine

Koostöö arendamine Eesti ja välisriikide samasisuliste organisatsioonidega.

Juhatuse liige,
tegevjuht,
arendusnõunik

pidev

13.4. Esindamine ja välissuhtlus

Arenduskeskuse esindamine ja välissuhtluse kor- Juhatuse liige,
raldamine.
tegevjuht,
arendusnõunik

pidev

13.2. Organisatsiooni tegevus

13.5. Arenduskeskuse kommu- Arenduskeskuse sise ja väliskommunikatsiooni
nikatsiooni põhimõtete
põhimõtete kokkuleppimine. Arenduskeskuse
kokkuleppimine
brändiraamatu koostamine.

Juhatuse liige,
tegevjuht

2020

13.6. Tegevuse avalikustamine Arenduskeskuse veebilehekülje ning sotsiaalmeediakontode haldamine, arendamine ja toimetamine.

Tegevjuht,
info- ja
kommunikatsiooni
spetsialist

pidev

2019 aastal toimus 11 nõukogu
koosolekut s.h. 5 elektroonilist.
Nõukogu võttis vastu 17 otsust.
Uusi valdkondlikke komisjone ei
moodustatud.
Esindajad määrati vastavalt partneritelt laekunud ettepanekutele
nõukogu ja juhatuse poolt.
Arenduskeskus Novembris 2020 kinnitati nõukogu poolt struktuuri muudatus,
mille kohaselt tekib arenduskeskuses kolm suunda – ettevõtlus,
heaolu ja horisontaalne suund.
Arenduskeskus 5 töötajat läbis konsultantide
arenguprogrammi
Koostati arenduskeskuse nõukogu töökord.
Arenduskeskus Toimusid regulaarsed kohtumised MAK võrgustiku liikmetega
ning teiste maakondade arendusorganisatsioonidega. Suhtlus
välisriikide organisatsioonidega
toimus virtuaalselt.
Arenduskeskus Arenduskeskust on esindanud
erinevatel üritustel nõukogu esimees, juhatuse liige ning tegevjuht.
Välissuhtlust on arendatud Läti,
Leedu, Ungari, Soome, Kreeka,
Itaalia, Hollandi, Poola, Hispaania, Rootsi, Suurbritannia, Taani,
Rumeenia, Portugali suunal.
Koostati arenduskeskuse brändiraamat (CVI)
Arenduskeskusel on kasutusel
veebileht aadressil www.vorumaa.ee.
Infot jagatakse läbi arenduskeskuse, ED Võru teabekeskuse

ja vunki mano loometalgute FB
kanalite ja arenduskeskuse
youtube kanali.
Uudiste ja info edastamine infoportaalidele, ajakirjanikele, pressiteadete koostamine.

Info- ja
kommunikatsiooni
spetsialist,
arenduskeskuse
töötajad

pidev

Info jagamine läbi infolistide.

Arenduskeskuse
töötajad

pidev

Kasutatud lühendid:
VOL- Võrumaa Omavalitsuste Liit
KOV - Kohalik omavalitsus
Arenduskeskus- Võrumaa Arenduskeskus
LEADER- Maaelu arengukava toetusmeede
MATA - maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme
KOP- Kohaliku omaalgatuse programm
EVTP- Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programm
SAP- Setomaa Arengu Programm
PATEE- Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
KÜSK - Kodanikuühiskonna Sihtkapital
RKK- Rahvakultuuri Keskus
KULKA- Kultuurkapital
HTM- Haridus- ja Teadusministeerium
TAI- Tervise Arengu Instituut
SiM- Siseministeerium
EAS- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
MAK- Maakondlik Arenduskeskus
MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Nädala kokkuvõtted ilmuvad
iganädalases Võrumaa Teataja
omavalitsuste rubriigis Arenduskeskuse info all. Lisaks koostati
ning edastati ajakirjandusele
Arenduskeskuse tegevuse ja korraldatud ürituste kohta
pressiteateid.
Arenduskeskuse töötajad jagavad pidevalt infot valdkonna- ja
võrgustike listide kaudu. Aadresside arvult suurimad listid on ettevõtluse infokiri, Vunki mano
loometalgud ja vabaühenduste
infokiri.

