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LEADER ühisprojekt: “Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored” 
 

 

 

Taotleja: Tartumaa Arendusselts 

 

Partnerid: MTÜ Tartumaa Noortekogu, SA Tartu Ärinõuandla, MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate 

Ühendus  

 

Projekti kestvus: ca 2 aastat 

 

Projekti eesmärgid:  

• luua eeldused ettevõtlike ja aktiivsete noorte arenguks, kes oskavad julgelt ja targalt luua 

piirkonnas nutikat ja spetsialiseerunud ettevõtlust ning aitavad seeläbi kaasa elujõulise 

kogukonna säilimisele ning parema elukeskkonna kujunemisele.  

• tõsta piirkonna võimekust läbi noorte ja noortega tegelevate organisatsioonide võrgustike 

loomise ja arendamise.  

 

Taust:  

Tartumaa Arendusselts (TAS) koostöös Tartumaa Noortekoguga on alates 2010. a toetanud 12.-

26. aastaste noorte omaalgatust läbi väikeprojektide rahastamise mehhanismi (nn Noortefondi), 

eesmärgiga toetada TASi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut, ettevõtlikkust ja rikastada 

nende elukeskkonda. Hetkeseisuga on kõigi aastate peale kokku toetatud üle 100 noorte 

algatuse/sündmuse.  

 

Noorte kaasamine ja nende initsiatiivi otsene toetamine on TASile vajalik oma strateegia 

eesmärkide täitmiseks, milleks on noorte aktiviseerimine läbi noorte ettevõtlikkuse ja praktiliste 

oskuste arendamise. Noortefond on kujunenud TASi piirkonna noorte jaoks asendamatuks 

võimaluseks toetuse iseseisval taotlemisel, et algatada ja viia ellu just nende endi jaoks olulisi ja 

vajalikke tegevusi. Noortefond on pälvinud ka parima üleriigilise koostöötunnustuse noorsootöö 

valdkonnas “Aasta koostöö”.  
 

Tegevused:  

Tartumaa Arendusselts koos Tartumaa Noortekogu, Tartu Ärinõuandla ja MTÜ Tartumaa 

Noorsootöötajate Ühendusega rahastavad vähemalt 25 noorte ettevõtlikkust ja praktilisi oskusi 

arendava sündmuse läbiviimist läbi noorte ideekonkursi, eesmärgiga toetada Tartumaa 

Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut, ettevõtlikkust ning rikastada nende 

elukeskkonda. Selle jaoks korraldab Tartumaa Noortekogu noortele ca 2 aasta jooksul 6 

ideekonkurssi, mille raames rahastatakse vähemalt 25 sündmuse läbiviimist vastavalt 

hindamiskomisjoni poolt koostatud paremusjärjestusele.  

 

Lisaks toimuvad mitmed seminarid ja koolitused eesmärgiga tõsta piirkonna võimekust läbi noorte 

ja noortega tegelevate organisatsioonide võrgustike arendamise. 

 

Eelarve: 

Projekti eelarve on kokku 42 000 eurot, sh omafinantseering 8400 eurot (20%). 

 

 

 



 2 

 

Tegevus Kulu 

1 Noorte sündmuste rahastus (vähemalt 25 arendava sündmuse 

elluviimiseks).  

Ühe sündmuse maksumus max. 1000 eurot (sh abikõlblikud kulud: ruumirent, 

majutus, transport, toitlustus, lektoritasud, väikeinvesteeringud, tehnika 

rent/ostmine, materjalid/vahendid jmt) 

25500 

2 Info levitamine ja projekti ideede nõustamine (sh infopäevade/seminaride 

korraldus, kodulehe uuendamine, trükised) 
4600 

3 Võrgustiku liikmete ja projekti meeskonna (sh hindamiskomisjoni) 

koosolekud, seminarid ja koolitused  
4900 

4 Projektijuhtimine (sh ideekonkursi tingimuste ja valikuprintsiipide 

väljatöötamine, taotluste hindamise korraldamine, noortega lepingute 

sõlmimine ja väikeprojektide aruandluse jälgimine) 

7000 

 KOKKU 42000 

 

Tulemused:  

Ideekonkursi kaudu viivad noored kahe aasta jooksul (2018, 2019) ellu vähemalt 25 noorte  

ettevõtlikkust ja praktilisi oskusi arendavat sündmust, kus mõlemal aastal osaleb vähemalt 300 

noort.  

 

Selle tulemusena kasvab aktiivsete ja ettevõtlike noorte arv, kes oskavad julgelt ja targalt luua 

piirkonnas nutikat ja spetsialiseerunud ettevõtlust ning aitavad seeläbi kaasa elujõulise kogukonna 

säilimisele ning parema elukeskkonna kujunemisele. Samuti tugevneb oluliselt nii noorte kui ka 

noortega tegelevate ühenduste koostöövõrgustik. 

 


