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Vaata uuesti: kõik digitöötoad nüüd tasuta vaadatavad
Alates maikuust on avalikud kõik 15 eelmisel ja sel aastal korraldatud digitöötuba. Uuri endale sobival
hetkel täiesti tasuta ja muude piiranguteta näiteks riigiga suhtlemise, küberturvalisuse, esitlusoskuste või
dokumendihalduse kohta.
Vaata kõiki 15 digitöötuba YouTube’ist
aadressil https://www.youtube.com/playlist?list=PLKzmxIltKgRkVnxzW1HgWPHs2f9FHlbN4

Avanes taotlemine uudsete teenuste ja toodete arendamiseks ning testimiseks
sotsiaalvaldkonnas (tähtaeg 31. detsembril 2019)
Toetusmeetme eesmärk on toetada uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist
sotsiaalvaldkonnas. Tegevuste sihtrühmaks on erivajadusega, hoolduskoormusega ja hooldusvajadusega
inimesed. Toetust oodatakse taotlema juriidilisi isikuid, riigi või kohaliku omavalitsuse asutusi.
Kui hetkel avanenud väiketoetuse voor on mõeldud peamiselt esmase idee edasiarendamisele või
põhitoetuse taotluste ettevalmistamisele, siis sügisel avaneb ka sama meetme põhitoetuse voor teenuse või
toote arendamiseks ja kasutuselevõtuks.
Toetatavad tegevused:
 olemasoleva olukorra väljaselgitamine ning uuringute ja analüüside tegemine
 äriplaani koostamine
 prototüübi väljatöötamine ja testimine
 koostööpartneri otsimine ja kaasamine
 seminari või töötoa korraldamine
 inkubatsiooniteenuse ostmine
 teenuse või toote disainimine
 IT-lahenduse väljatöötamine

Väiketoetuse väikseim summa on 15 000 eurot ja suurim 40 000 eurot projekti kohta. Väiketoetuste jaoks on
ette nähtud miljon eurot Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha.
Väiketoetuse taotlusvooru saab taotlusi esitada 12. juunist 2018 kuni 31. detsembrini 2019 või kuni eelarve
vabade vahendite lõppemiseni. Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimuvad 5. juulil Tallinnas ja 12. juulil
Tartus.
Lisainfo: www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/lahendused-sotsiaalvaldkonnas

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, mob. 58501250
e-mail: mty@arenduskeskus.ee
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Fr. R. Kreutzwaldi 5
Rakvere
44314 Lääne-Virumaa
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee

