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Innove avas taotlusvooru täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks (tähtaeg 25. mai
kell 17.00)
Alates tänasest kuni 25. maini on avatud taotlusvoor, kust saab toetust taotleda täiskasvanute
võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks.
Projektitegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas õppes vähem
osalevad inimesed. Toetatakse tegevusi sihtgrupi õppimisoskuste, sotsiaalsete oskuste, digipädevuse,
algatusvõime ja ettevõtlikkuse ning võõrkeelteoskuse parandamiseks ning sihtgrupi koolitajate koolitusning arendustegevusi.
Toetust on oodatud taotlema era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigi või kohaliku omavalitsuse
asutused (välja arvatud kutseõppeasutused ja üldhariduskoolid). Taotlejal peab olema viimase 7 aasta jooksul
vähemalt 3-aastane kogemus täiskasvanuhariduse valdkonna projektide läbiviimisel. Soovi korral võib projekti
kaasata ka partnereid, sel juhul peab partner olema täienduskoolitusasutuse pidaja või sellega võrdsustatud isik või
asutus.
Taotlusvooru eelarve on 2 200 000 eurot, toetust antakse ühele projektile kuni 250 000 eurot.
Huvilistele toimub 16. aprillil Tallinnas taotlusvooru tutvustav infopäev.
Lisainfo taotlemisest ja registreerumine
infopäevale: https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/votmepadevused/

Rahvusvaheline võimalus naiste ja tüdrukute elu paremaks muutjatele –
WomenConnect (tähtaeg 4. mai)
Ameerika Ühendriikide rahvusvahelise koostöö agentuur ehk USAID on välja kuulutanud rahvusvahelise
taotlusvooru, millega soovitakse vähendada soolist lõhet. WomenConnect aitab leida ja hoogu juurde anda
lahendustele, mis võimestaksid naisi ja tüdrukuid digilahenduste abil tervise, hariduse või elustandardi
temaatikat edendama.
Kõigist esitatud ideedest valitakse välja umbes kümme, keda toetatakse kokku kuni 1 miljoni dollariga. Seejärel
viiakse need kümme haudemasinasse ehk inkubaatorisse, et jaanuaris 2019 algatused välja kuulutada. Võitjatele
on ette nähtud ka täiendav toetus.
Lisainfo (inglise keeles) ja veebiseminari salvestus: http://www.womenconnectchallenge.org/

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: Kaoke Kärdi, MTÜ konsultant, telefon 325 8028, e-mail: mty@arenduskeskus.ee
SA Lääne-Viru Ettevõtlus ja Arenduskeskus
Fr. R. Kreutzwaldi 5
Rakvere
44314 Lääne-Virumaa
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee

