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EV100 kingituste tegemiseks avanes uus väiketoetuste
taotlusvoor
KÜSK ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond avavad uue taotlusvooru, mis pakub väiketoetusi
vabariigi 100. aastapäevaks mõeldud kingituste teostamiseks. Taotlemise tähtaeg on 6. juuni.
Uue taotlusvooruga julgustatakse veelgi rohkemaid inimesi oma piirkonnas või südamelähedases
valdkonnas võtma üheskoos ette ja tegema vabariigi 100. aastapäeva puhul Eestile kingitusi. Toetusi
võib küsida erinevatele koostöös valmivatele sündmustele ja ühistegevustele, mis ühtivad EV100
põhiväärtuste ja eesmärkidega. Oodatud on näiteks selliseid ettevõtmised, mis arendavad
rahvatervist, kutsuvad üles peredega rohkem aega veetma, säilitavad kultuurilist mälu ning muudavad
nii linnades kui külades tänavapilti rõõmsamaks.
Uues taotlusvoorus pakutakse algatustele 300-1500 euro suuruseid väiketoetusi ning selleks on ette
nähtud kokku 60 000 eurot. Enne taotlemist peab idee olema lisatud kas EV100 kingituste lehele või
EV100 sündmuste kalendrisse.
Lisainfo: http://kysk.ee/ev100-vp17
Kontakt: Mari-Liis Dolenko, KÜSKi toetusprogrammide juht, tel 655 6423, e-post mariliis@kysk.ee

IX kaasamise kevadkool 10. mail Kose vallas
EMSL annab eelinfona teada, et selle aasta kevadkool saab toimuma haldusreformi ning kohalike
omavalitsuste volikogude valimise tuules: on paras aeg hinnata kui hästi toimivad senised
koostöövormid kogukonna ning valla- või linnajuhtide vahel, parandada olemasolevaid koostöökohti
ning luua juurde uusi.
Kevadkool toimub sel aastal 10. mail Kose vallas Ravila mõisas. Tallinnast on kevadkooli võimalik
tulla ühisbussiga, mis väljub Mere pst 5 kell 9:00.
Lisainfo ja registreerimine: http://heakodanik.ee/kevadkool

Kolmas kogukondliku turvalisuse ümarlaud Jänedal
Lääne-Virumaa turvalisuse nõukogu kutsub taas kord piirkonna külaseltse, MTÜ-sid ja külavanemaid
osalema 17. mail kell 15.00 - 17.00 toimuvale kogukonna turvalisuse ümarlauale Jäneda
Külalistemajja. Sarnased ümarlauad toimusid märtsis-aprillis Eipris ja Sõmerul ning Jäneda ümarluad
jääb ümarlaudade sarja lõpetama.
Teemad:
- Maakonna turvalisuse nõukogu ülesannete tutvustamine.
- Külaseltside ja piirkonna mittetulundusühingute soovid ja mõtted turvalisuse tõstmisel oma
piirkonnas ja ettepanekud maakonna turvalisuse nõukogule.
Lääne-Viru turvalisuse nõukogust osalevad ümarlaual Tarmo Mikkal, Maido Nõlvak ja Eerik Lumiste.
Ümarlauast osavõtuks ja registreerumiseks saata e-kiri hiljemalt 15. mail e-posti aadressil:
info@laane-viru.maavalitsus.ee.
Lisainfo: Tarmo Mikkal, telefon 325 8002, e-post: tarmo.mikkal@laane-viru.maavalitsus.ee

Kolmas üle-eestiline avatud talude päev ootab registreerijaid
Pühapäeval, 23. juulil toimub juba kolmandat korda üle-eestiline avatud talude päev. Talud ja
põllumajandustootmised üle Eesti avavad oma uksed, et näidata kohaliku toidu kasvamist ja
valmimist.
Külastajad saavad avatud talude päeval näha nii suuri farme kui ka väiksemaid talusid, põnevat
põllumajandustehnikat, erinevaid loomi ja taimi. Kohapeal saab maitsta ehedat talutoitu ja osta kaasa
kohalikke tooteid. Igal talul on oma programm, milles näidatakse oma talu eripärasid. Talude ja
põllumajandustootmiste registreerimine avatud talude päevale toimub kuni 1. maini.
Korraldamisse on kaasatud ka kohalikud LEADER tegevusgrupid ja Eesti Külaliikumine Kodukant,
kelle vabatahtlikud koordinaatorid aitavad põllumajandustootmistel ja taludel avatud talude päevaks
valmistuda.
Lisainfo: http://www.avatudtalud.ee/
Kontakt: Reve Lambur, Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo, reve@maainfo.ee

Euroopa-sisene vahetusprogramm sotsiaalsetele ettevõtetele
„Erasmus noortele ettevõtjatele“ pakub võimalust alustavatele ettevõtjatel ja neil, kes alles soovivad
ettevõtlusega alustada, saada kogemusi teiste riikide väikeettevõtjatelt. Sõnad „noor“ ja „ettevõtja“ on
siin veidi eksitavad, seega loe kindlasti edasi.
Üheks sihtgrupiks on sotsiaalsed ettevõtted ning seetõttu on tegemist hea võimalusega ka MAKide
sihtgrupile. Alustavatel ettevõtjatel on võimalus minna saama kogemusi välismaale mõne kogenud
ettevõtja juurde. Samamoodi on Eestis tegutsevatel sotsiaalsetel ettevõtetel võimalik leida endale
noor ettevõtja, kellelt ammutada uusi ideid ja lahendusi. Sõna „noor“ on seejuures lai mõiste, sest
kandideerima oodatakse nii alustavaid (ettevõte kuni 3 aastat vana) kui ka kogenud ettevõtjaid
(ettevõtte vanus alates 3 aastast).

Kogu programmi mõte on selles, et alustav ettevõtja külastab kogemuste vahetamise eesmärgil
kogenud ettevõtja ettevõtet ja viimane aitab tal 1-6 kuu vältel omandada väikeettevõtte loomiseks
ja/või juhtimiseks vajalikke oskusi. Seega üks saab kogemusi, teine aga uue inimese panust ja
värskeid ideid.
Lisainfo: http://euclidnetwork.eu/portfolio-posts/erasmus-young-entrepreneurs/
Kontakt: programmi kontaktpunkt Eestis CIVITTA Eesti AS (erasmus@civitta.ee, www.civitta.ee)

Maakondlik arenduskeskus nõustab mittetulundusühinguid
Lääne-Viru Arenduskeskus pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu
organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:
• eestvedajate inspireerimine
• organisatsiooni asutamine
• organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
• ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
• ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
• ühingu projektide nõustamine
• organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine
Arenduskeskus aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused
kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Loe lähemalt meie kodulehelt: www.arenduskeskus.ee.
Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.
Lisainfo: Katrin Põllu, MTÜ konsultant, telefon 325 8028, e-mail: mty@arenduskeskus.ee
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Fr. R. Kreutzwaldi 5
Rakvere
44314 Lääne-Virumaa
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee

